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4 Estado anuncia nova estação 
de trem para Rio Grande da Serra

Prefeitos apresentaram a João Doria e Rodrigo Garcia demandas regionais e dos sete municípios
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Prefeitos  
apresentam 

demandas do 
ABC a Doria

Queda de balões no Polo Petroquímico cai 46% neste ano
A queda de balões na re gião 

do Polo Petroquímico do ABC di
minuiu nos primeiros cinco me
ses deste ano em comparação ao 

mesmo período de 2020. Segundo 
levantamento do Comitê de Fo
mento Industrial do Polo do ABC 
(Cofip ABC), entre janeiro e maio 

de 2021 foram re gistradas 19 que
das de balões, ante 35 em igual 
intervalo do ano passado  uma 
retração de 45,7%. O coordena

dor do Plano de Auxílio Mútuo 
(PAM) Ca puava, Valdemar Conti, 
atri bui esse resultado ao traba lho 
de conscientização que vem sendo 

desenvolvido ao longo dos anos 
e ao aumento da fiscalização dos 
órgãos reguladores que têm agido 
preventivamente.

Arquivo

Divulgação/PSA

 Durante agenda no Palácio dos Bandeirantes,  
governador recebeu reivindicações dos sete municípios

O presidente do Consórcio Inter
municipal e prefeito de Santo André, 
Paulo Serra (PSDB), e os demais che
fes de Executivo do ABC foram rece
bidos na última quintafeira (17) pelo 
governador João Doria (PSDB) e pelo 
vice, Rodrigo Garcia (PSDB), além de 
outros integrantes do primeiro es
calão do governo do Estado. Durante 
o encontro, realizado no Palácio dos 
Bandeirantes, os prefeitos apresen

taram demandas regio nais e dos sete 
municípios. Durante a reunião, os 
repre sentantes do go verno do Estado 
também atualiza ram a si tuação do 
BRT (sigla em inglês para transporte rá-
pido por ônibus), que vai ligar São Ber
nardo à Capital, passando por Santo 
André e São Caetano; e a construção 
do piscinão Jaboticabal, apontado 
como a principal ação de combate às 
enchen tes na região. Página  5Página  3

O Núcleo Caminhos do Mar, situado no Parque Estadual 
Serra do Mar, passou a ser administrado na última quarta
feira (16) pela concessionária Parquetur. A empresa será a 
responsável pelas ações de fomento ao ecoturismo e ma
nutenção da área de uso público, bem como pelo res tauro de 
nove monumentos históricos tombados. Em março deste 
ano, o governo do Estado autorizou a assinatura do contra
to de concessão do espaço com proposta de R$ 4 milhões, 
o que representou ágio de 216% na licitação em relação 
ao preço mínimo. O contrato prevê a concessão do Núcleo 
Caminhos do Mar por até 30 anos

Empresa privada inicia gestão  
do Núcleo Caminhos do Mar

são beRnaRDo

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidada
nia), deu posse a Thiago Tortorello como novo secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Tra balho, Turismo, Tecnolo
gia e Ino vação (Sedeti). A cerimônia foi realizada na última 
quintafeira (17), no Palácio da Cerâmica, sede do governo 
local. O evento contou com as presenças do exsecretário 
Fernando Trincado, de secretários e vereadores. Tite Cam
panella agradeceu ao trabalho realizado por Trin cado, elen
cou alguns desafios que devem ser enfrentados pelo novo se
cretário da pasta e comentou as políticas públicas de geração 
de empregos e empreen dedorismo na cidade.

Tite empossa Thiago Tortorello como 
novo secretário de Desenvolvimento

são caetano

A Prefeitura de Diadema  celebrou ter alcançado ontem 
(18) a marca de 154.372 doses aplicadas desde o início da 
Campanha Municipal de Vacinação contra Covid19. Ao 
todo foram aplicadas, até agora, 115.028 primeiras doses 
(D1) e 39.344 segundas doses (D2). Com o número de 
primeiras doses aplicadas, já há 27% da população diade
mense vacinada com a D1, ou seja, um em cada quatro 
moradores já foi imunizado. Outra boa notícia é que, pelo 
terceiro dia consecutivo, a cidade bate recorde de vacina
ção diária. Ontem, pela primeira vez, foi superada a marca 
de 6 mil vacinados em 24 horas.

Cidade supera marca de 154 mil 
doses de vacina contra a covid-19

DiaDema
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Divulgação/GESP

o governador João Doria (PsDb) acompanha a entrega de 2 milhões 
de doses da coronavac ao ministério da saúde

O relator da Comissão Parlamen
tar de Inquérito (CPI) da Covid, Re
nan Calheiros (MDBAL), classificou 
oficialmente 14 pessoas como inves
tigadas pela comissão. Constam na 
relação o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e o exministro da Saúde 
Eduardo Pazuello

Renan anuncia 14 
investigados na CPI, 
incluindo Queiroga  

e Pazuello

senaDo
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O Procon de São Paulo notificou, 
ontem (18), dez ins tituições financei
ras e três entidades representativas 
do setor a respeito de brechas de se
gurança que têm permitido a ladrões 
de celular limpar a conta das vítimas 
mesmo sem obter senhas. A Febraban 
também foi notificada.

Procon-SP notifica 
bancos por brechas 

exploradas por 
ladrões de celulares

seu bolso
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Campanella empossa Thiago Tortorello 
como novo secretário de Desenvolvimento
Prefeito de São Caetano agradeceu o trabalho realizado por Fernando Trincado, que deixou a pasta

n ENTRE ASPAS

Seu desafio é enorme, 
Thiago, mas sabemos de 
sua competência

Tite Campanella

O prefeito de São Caetano, 
Tite Campanella (Cidadania), 
deu posse a Thiago Tortorello 
como novo secretário de De
senvolvimento Econômico, Tra
balho, Turismo, Tecnologia e 
Ino vação (Sedeti). A cerimônia 
foi realizada na última quintafei
ra (17), no Palácio da Cerâmica, 
sede do governo local. O evento 
contou com as presenças do ex
secretário Fernando Trincado, 
de secretários e vereadores.

Tite Campanella agradeceu 
ao trabalho realizado por Trin
cado, elencou alguns desafios 
que devem ser enfrentados 
pelo novo secretário da pasta 
e comentou as políticas públi
cas de geração de empregos e 
empreen dedorismo na cidade.

“Seu desafio é enorme, Thia

go, mas sabemos de sua com
petência e capacidade. Tenho 
certeza de que você desempe
nhará muito bem essa função, 
pois já tem a experiência de ter 
sido secretário e conta com o 
apoio de equipe altamente qua
lificada”, afirmou o prefeito.

Ao lado da esposa Deborah 
e da filha Catharina, Thiago 
Tortorello lembrou momen
tos do crescimento econômico 
da cidade. “É incrível como 
São Caetano cresceu. Não po
demos deixar de lembrar e 
ena ltecer duas figuras das 
mais importantes na vida de 
144 anos do município e 73 
anos da emancipação político
administrativa: os exprefeitos 
Anacleto Campanella e Luiz 
Olinto Tortorello”, ressaltou.

O novo secretário relem
brou momentos dos ícones 
de duas das mais tradicionais 
famílias sulsãocaetanenses. 
“Anacleto Campanella, pai do 
nosso prefeito, foi líder auto
nomista e austero no intuito 
de emancipar São Caetano de 
Santo André, nos tornando 
independentes. Meu tio, Luiz 
Tortorello, ajudou este muni
cípio independente a crescer e 

a ser essa potência que é hoje, 
em todas as áreas. Juntos, 
com toda a população, temos a 
certeza de que seguiremos no 
caminho do desenvolvi men
to”, disse Thiago Tortorello.

Consultor em ciências políti
cas e direitos da pessoa com de
ficiência, Thiago Tortorello foi 
secretário de Direitos da Pessoa 
com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida (Sedef) entre 2013 
e 2016, quando implementou 

políticas públicas de inclusão no 
município, como o convênio da 
prefeitura com a Associação de 
Assistência à Criança Deficien
te (AACD) para o fornecimento 
de tecnologia assistiva às pes
soas com deficiência.

ECONOMIA
Como chefe da Sedeti, Thia

go Tortorello terá a missão de 
acelerar a retomada econômica 
de São Caetano. No primeiro 

Divulgação/PMSCS

Cerimônia foi realizada no Palácio da Cerâmica, sede do governo sul-sãocaetanense
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quadrimestre de 2021, a cidade 
registrou saldo de 2.239 em
pregos formais, o que elevou o 
estoque da cidade para 111.877 
postos de trabalho com carteira 
assinada, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e Desem
pregados (Caged). Também no 
primeiro quadrimestre, o mu
nicípio registrou a abertura de 
1.230 empresas. Os números 
são do Ministério da Econo
mia. (Reportagem Local)

Câmara de 
S.Caetano aprova 
Refis para alunos 

da USCS

A Câmara de São Caetano 
aprovou ontem (18), em dois 
turnos, o projeto do Executivo 
municipal que dispõe sobre o 
Programa de Regularização 
de Débitos da Universidade 
Municipal de São Caetano. 
Foi apresentada uma única 
emenda ao projeto, de autoria 
do vereador Américo Scucu
glia (PTB), que foi rejeitada.

Destinado aos alunos da 
universidade, o programa vi
sa, de acordo com o projeto, 
incentivar o pagamento dos 
valores devidos até junho de 
2020, o qual poderá ser feito 
à vista ou parcelado. Caso o 
aluno opte pelo pagamen
to à vista, haverá 100% de 
desconto nos juros e multa. 

As dívidas podem ser par
celadas em até 36 vezes, com 
descontos progressivos. O 
PRD tem vigência de 90 dias, 
mas pode ser prorrogado até 
o final do ano pela prefeitura.

“É uma grande oportu
ni dade para regularizar as 
dí vi  das com a USCS. Muitos 
alunos trancaram o curso ou 
simplesmente desistiram de 
estudar, pois não tinham 
condição de manter o paga
mento da mensalidade”, co
mentou o vereador Jander 
Li ra (DEM), após a vota
ção. (Reportagem Local)

Butantan entrega mais 2 milhões de doses ao MS

O governador João Doria 
(PSDB) acompanhou ontem 
(18) a entrega de mais de mais 
2,2 milhões de doses da Coro
navac, vacina contra covid19 
produzida pelo Instituto Butan
tan em parceria com a chinesa 
Sinovac, ao Ministério da Saúde 
(MS). Ao todo, o governo pau
lista já entregou 52,2 milhões de 
doses do imunizante à pasta.

Durante a entrega, e com o 
anúncio da antecipação da vaci
nação na capital do Rio de Ja
neiro, feita ontem pelo prefeito 
Edu ardo Paes (PSD), o gover
nador paulista voltou a brincar 
com o prefeito sobre a disputa 
travada por gestores nacionais 
na antecipação da vacinação. 
Doria disse que essa “é a mais 
saudável das corridas” e saudou 

Paes pela aceleração da imuni
zação na Capital fluminense. 
“Quero terminar dizendo: Edu
ardo Paes, me aguarde”, disse o 
tucano em tom de brincadeira.

Paes anunciou ontem que 

a capital “vai antecipar em um 
mês e 21 dias” o cronograma 
de vacinação na cidade. Assim, 
todos os cariocas com mais de 
18 anos serão imunizados com a 
primeira dose contra a covid19 

até 31 de agosto. No mesmo 
anúncio, Paes afirmou que o Rio 
será a primeira cidade do país a 
vacinar seus adolescentes.

Logo após o anúncio da an
tecipação da vacinação, Paes 
foi às redes sociais provocar o 
tucano. “Falei para não me de
safiar. Bora vacinar!”, escreveu, 
afirmando ter “passado” Doria. 
Usan do a hashtag #VaiTerCar
naval, o prefeito acrescentou: 
“Nin guém segura os cariocas”.

A coordenadora do Programa 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula, aproveitou 
a brincadeira para jogar a pos
sibilidade de novo anúncio de 
antecipação do calendário de 
vacinação paulista. “Teremos 
novidades na próxima coletiva 
de imprensa”, afirmou. (AE)

Primeira loja da rede no município e segunda no ABC traz decoração inspirada nas fazendas

Ao todo, Butantan já entregou 52,2 milhões de doses

Divulgação/GESP

A pedido do governo, TV Brasil  
terá telejornal só com ‘notícias boas’

A TV Brasil, canal público 
de televisão ligado ao Ministé
rio das Comunicações, planeja 
incluir em sua programação 
um telejornal apenas de “boas 
notícias”. No momento em que 
o país se aproxima de 500 mil 
mortes por covid19, a ideia é 
exibir fatos “leves” sobre saúde, 
comportamento e entreteni
mento. A atração tem sido ne
gociada diretamente pelo min
istro das Comunicações, Fábio 
Faria, com Sirlei Batista, dire
tora de jornalismo da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
estatal responsável pela TV. Ain
da não há data para estreia.

O presidente Jair Bolsonaro 
e auxiliares são críticos da cober
tura da imprensa sobre a pan
demia e defendem, por exemplo, 
que o noticiário se concentre no 

número de curados. O ministro 
da Casa Civil, general Luiz Ed
uardo Ramos, já disse que “só 
tem caixão” na TV.

O nome está definido: Bom 
de Ver. As gravações do piloto, 
espécie de versão de teste, já 
foram feitas. A atração será an
corada pelos jornalistas Katius
cia Neri e Tiago Bittencourt.

Na terçafeira (15), a Asso
ciação Brasileira de Imprensa 
(ABI) pediu ao Ministério Pú
blico Federal que investigue o 
uso do canal público para di
vulgação pessoal do presiden
te. O motivo foi a transmissão 
de um culto religioso, no dia 9, 
que teve a participação de Bol
sonaro. Para a entidade, a vei
culação é um atentado à Cons
tituição Federal, que proíbe a 
promoção pessoal. (AE)
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Renan anuncia 14 investigados na 
CPI, incluindo Queiroga e Pazuello
Maioria é ligada a Bolsonaro, o que expõe derrota do presidente na comissão

Marcelo Camargo/ABr

Queiroga: “tranquilidade absoluta” sobre passar a acusado

O relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, Renan Calheiros (MDB-
AL), classificou oficialmente 14 
pessoas como investigadas pela 
comissão. A maioria delas é liga-
da ao presidente Jair Bolsonaro, 
o que representa uma derrota 
para o governo na CPI e expõe a 
articulação para enquadrar e res-
ponsabilizar o chefe do Planalto 
pelo descontrole da pandemia 
do novo coronavírus no Brasil.

Constam na relação o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga; 
os ex-ministros da Saúde Eduar-
do Pazuello e das Relações Exteri-
ores Ernesto Araújo e o ex-secre-
tário de Comunicação Social da 
Presidência Fabio Wajngarten.

Na prática, passar da con-
dição de testemunha para in-
vestigado permite que Queiroga 
e os demais tenham acesso aos 
documentos da CPI, além de 
sinalizar que a comissão já le-
vantou provas e indícios para 
responsabilizar a atuação dessas 
pessoas na pandemia. Por outro 
lado, em um possível novo de-
poimento, um investigado pode 
optar por não falar no colegiado.

A CPI recebeu documentos 
do Itamaraty mostrando que 
Queiroga se comunicou com 
o diretor-geral da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom, e defendeu 
em abril o tratamento precoce 
contra a doença. O depoimento 
de Queiroga na CPI foi classifi-
cado pelo relator como “pífio”, 
inclusive com declarações men-
tirosas ao ter negado que defen-
dia o uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada e dito que 
possui autonomia do presiden-
te Jair Bolsonaro na pasta.

O relator também afirmou 
que Queiroga levou um “puxão 
de orelha” da OMS ao ter cobra-
do agilidade no envio de vacinas 
ao Brasil após, no ano passado, 
o ministério ter atrasado os pe-
didos do imunizante e optado 

por comprar vacinas apenas 
para 10% da população do Bra-
sil no consórcio Covax Facility, 
quando era permitida a opção 
pela compra de imunizantes 
para atender até 50% da popu-
lação brasileira. Integrantes do 
suposto “gabinete paralelo”, 
que assessora o presidente Jair 
Bolsonaro durante a pandemia, 
também são alvos da CPI.

São os casos do empresário 
Carlos Wizard, da médica 
onco logista Nise Yamaguchi e 
viro logista Paulo Zanotto. 

Renan afirmou que avalia 
incluir o presidente como in-
vestigado. Os integrantes da 
CPI responsabilizam o chefe 

do Planalto pelo descontrole 
da pandemia no Brasil por 
apostar na imunidade de re-
banho, confrontar Estados e 
municípios, incentivar trata-
mento com medicamentos 
sem eficácia comprovada e 
promover atos na contramão 
de evidências científicas.

A CPI avalia que não pode 
convocar Bolsonaro para 
depor, mas estuda enviar 
perguntas por escrito em al-
gum momento. De qualquer 
forma, o relator afirmou que 
a investigação deve respon-
sabilizar o chefe do Planalto.

“Não podendo investigar, 
mas aparecendo, como tem 
aparecido, fatos óbvios, a 
CPI vai ter de responsabilizar 
porque diante de provas não 
há como não responsabilizar. 
Seria um não cumprimento 
do nosso papel. Se puder in-
vestigar, se a competência nos 
permitir, vamos investigar, 
sim”, disse o relator em cole-
tiva de imprensa no Senado.

Queiroga disse ontem, no 
Rio, que tem “tranquilidade 
absoluta” sobre passar de tes-
temunha a investigado. “Não 
estou interessado nesse as-
sunto, estou interessa do em 
vacinar a população.” (AE)

Bolsonaro diz que ‘CPI da mentira’ se 
ilude ao achar que vai derrubar governo

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) reforçou, 
ontem (18) críticas à CPI da 
Covid no Senado, que investi-
ga atos e omissões do governo 
federal no combate à covid-19. 
Segundo Bolsonaro, o colegia-
do é “a CPI da mentira”, “onde 
não se busca a verdade”, e “que 
se ilude achando que vai der-
rubar o governo federal”.

Durante cerimônia de libe-
ração da pavimentação de 102 
km da Rodovia Transama-
zônica (BR-230/PA), Bolso-
naro voltou a recomendar o 
uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada, citando-
os por nome, e disse recomen-
dar que “pessoas que tenham 
problemas com a covid-19 
que procurem seu médico 
para o tratamento precoce”. 

Nas últimas transmissões 
semanais, o presidente tem 
evi tado divulgar o nome e o 
uso de remédios sem compro-
vação contra a covid-19 sob 

pena de ter o conteúdo reti-
rado das redes sociais por vio-
lação aos termos de uso.

Bolsonaro também disse 
que entregará, ao fim de seu 
mandato, um país melhor em 
relação ao de janeiro de 2019, 
quando iniciou o governo. 
Após ressaltar a maioria cristã 

da população brasileira, afir-
mou que deseja a vitória de al-
guém “de direita, conservador 
e que respeite a família” nas 
eleições presidenciais de 2022.

“Respeitamos todas as re-
ligiões, mas é muito bom ter 
Deus no coração”, disse o presi-
dente, durante o evento. (AE)

Bolsonaro liberou pavimentação de 102 km da Transamazônica

Isac Nóbrega/PR

Divulgação

Estado anuncia nova estação  
de trem para Rio Grande da Serra

O governo do Estado 
anun ciou, na última quinta-
feira (17), a mudança no local 
da estação da CPTM de Rio 
Grande da Serra. A obra vai 
unificar a estação da Linha 
10-Turquesa da Compa nhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos e a rodoviária, solucionan-
do o trânsito da cidade.

O anúncio foi feito pelo 
vice-governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB), durante reunião 
com o prefeito de Rio Gran de 
da Serra, Claudinho da Ge-
ladeira (Podemos); o secre-
tá rio de Estado de Trans por-
tes Metropolitanos, Ale xan dre 
Bal  dy, e a deputada estadual 
Carla Morando (PSDB).

A atual estação está loca-
lizada à leste de importante 
passagem de nível do muni-

cípio, o que causa dissa-
bores aos moradores por 
conta da longa espera pela 
passagem das com posições 
de carga e passageiros.

Garcia anunciou que o 
Estado vai contratar a elabo-
ração de um projeto execu-
tivo e, que assim que estiver 
pronto, a CPTM terá auto-
rização da gestão para lici tá-
la. O investimento previsto 
é de R$ 47 milhões. 

“Estou feliz em saber que, 
em breve, a cidade não será 
mais dividida por uma cancela 
e que os motoristas não terão 
de ficar mais de uma hora 
parados, esperando o trem 
passar e a cancela abrir. Uma 
grande conquista para Rio 
Grande”, comentou Car la Mo-
rando. (Reportagem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA

Relator na Câmara do Rio pede cassação 
de Jairinho, preso por morte do enteado

O relator do processo de 
cassação do vereador Dr. Jai-
ri nho (sem partido) na Câ-
mara do Rio entregou ontem 
(18) o relatório em que pede 
a perda do mandato do par-
lamentar. Jairinho está preso 
desde o início de abril acusado 
de matar o menino Henry, de 
4 anos, de quem era padras-
to. Sua namorada e mãe da 
criança, Monique Medeiros, 
também está na cadeia.

O vereador Luiz Ramos Fi-
lho (PMN) citou, no relatório, 
diversas acusações contra o ex-
colega: assassinato duplamente 
qualificado, tortura, re petidas 
agressões físicas im postas a 
uma criança indefesa, tentativa 
de tráfico de influência e de uso 
político em causa própria. Para 
alegar a quebra de decoro parla-
mentar, baseou-se nas “robus-
tas evidências de envolvimento 
do representado (Jairinho) no 
crime que vitimou o menor.”

O relator também apresen-

tou depoimentos de testemu-
nhas e envolvidos, perícia téc-
nica, conclusão do inquérito 
policial e provas obtidas pela 
Justiça e compartilhadas com o 
Conselho de Ética da Casa.

Agora, o relatório será pu-
blicado no Diário Oficial do 
município, e a defesa de Jairi-

nho terá cinco dias úteis para 
se manifestar. Depois, os inte-
grantes do Conselho de Ética 
votam o parecer do relator. 
Aprovado, o texto segue para 
o Plenário, que terá o poder de 
cassar o mandato. Para isso, são 
necessários dois terços dos vo-
tos, ou 34 vereadores. (AE)

Jairinho está preso pela morte do menino Henry Borel

Renan Olaz/CMRJ

Anúncio foi feito durante reunião no Palácio dos Bandeirantes
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Procon-SP notifica bancos por brechas 
exploradas por ladrões de celulares

Falhas têm permitido a “limpeza” das contas das vítimas mesmo sem obter senhas

O Procon de São Paulo notifi
cou, ontem (18), dez ins tituições 
financeiras e três entidades rep
resentativas do setor a respeito 
de brechas de segurança que têm 
permitido a ladrões de celular 
limpar a conta das vítimas mes
mo sem obter senhas. São re
quisitados esclarecimentos so
bre dispo sitivos de segurança, 
bloqueio, exclusão de dados de 
forma remota e rastreamento 
de operações financeiras dis
ponibilizados aos clientes víti
mas de furto ou roubo.

As notificações foram en
caminhadas aos cinco maio
res bancos do sistema – Itaú 
Unibanco, Bradesco, Santan der, 
Banco do Brasil e Caixa Eco
nômica Federal –, bem co mo aos 
de médio porte e di gi tais BMG, 
Inter, Pan, Neon, C6 e Nubank. 
As entidades notificadas fo 
ram a Federação Bra sileira de 
Bancos (Febra ba n), a Associa
ção Brasileira de Ban cos (AB
BC) e a Associação Brasi leira 
de Fin techs (ABFintechs).

A esses, o ProconSP solicita 
“laudos técnicos, assinados por 
profissionais habilitados, dos 
testes de validação e eficiência 
realizados em seus sistemas de 

segurança disponibilizados ao 
consumidor para acesso remoto 
às contas bancárias e demais ser
viços financeiros vinculados ao 
cliente”. Também pede a com
provação de mecanismos de 
acesso às contas, “especificando 
o número de etapas aplicado ao 
processo em todas as suas mo
dalidades: senhas, códigos de 
segurança, reconhecimento de 
voz e facial, dentre outros”.

Além disso, o órgão de pro

teção ao consumidor quer saber 
que providências são tomadas 
em caso de “quebra de segurança 
de acesso e de violabilidade de 
dados”, o tratamento dispen
sado aos dados fornecidos pelos 
usuários, desde o envio no mo
mento da habilitação do acesso 
remoto ao armazenamento.

O Pix, instrumento de pa
gamento e transferências ins
tantâneas desenvolvido e lança
do pelo Banco Central na vi rada 

do ano, também foi objeto de 
questionamentos. As instituições 
terão de apresen tar a política de 
segurança aplicada ao mecanis
mo, incluindo “verificação e vali
dação de titularidade da chave 
de acesso, bem como a forma de 
devolução de valores em razão de 
comprovação de fraudes por vio
lação do sistema de segurança”.

As empresas têm até o dia 
30 para responder aos questio
namentos do ProconSP. (AE)

Caro(a) leitor(a), quantas vezes você já se 
deparou com uma propaganda de algo que 
lhe interessa, em condições extremamente 
atraentes, mas percebe haver as seguintes 

frases quando chega mais perto para entender a oferta: 
“Exclusivo para novos clientes” ou “Ofertas válidas 
apenas para novos planos” ou ainda “Isenção de tarifas 
apenas para novos clientes”.

Isso ocorre com grande frequência nas ofertas de 
operadoras de celular, em combos de internet e TV por 
assinatura, além de ofertas de bancos, corretoras de 
valores e empresas de cartão de crédito, de modo geral.

Normalmente, essa é uma estratégia de marketing 
utilizada por empresas de grande porte para estimular a 
obtenção de novos clientes, tendo esses mecanismos de 
oferta como “a cereja do bolo”.

Perceba que, ao realizar essas ações, aparentemente, 
as empresas não estão muito preocupadas ou mesmo 
direcionando seus esforços para, verdadeiramente, 
fidelizar os clientes que já possui em carteira.

Isso, sem dúvida alguma, gera experiência negativa 
nas pessoas que percebem a estratégia e que já são 
clientes, o que inclui frustração e chega ao ponto 
máximo do sentimento de traição.

Você pode até reivindicar a mesma condição, mas 
dificilmente será atendido. Afinal, como estamos falando 
de empresas com milhares de clientes, perder um, dois 
ou mesmo mil consumidores não será tão representativo 
comparativamente à quantidade de novos clientes 
conquistados com a ação de marketing.

Talvez você esteja se perguntando: o que o assunto 
deste artigo tem a ver com finanças familiares?

Pois eu digo que estar atento ao preço pago 
por tudo é sem dúvida uma forma de otimizar 
nosso dinheiro. Buscar maior rentabilidade nos 
investimentos, pagar menos pelo empréstimo feito e 
pelos serviços que utilizamos também fazem parte da 
boa administração financeira.

Portanto, fique atento e busque o que é melhor para 
você e sua família, sempre observando o que é ofertado 
pelos concorrentes da empresa da qual você é cliente.

Em último caso, após avaliar as condições, troque de 
prestador de serviço. Seja o cliente novo do concorrente, 
desde que a mudança faça sentido financeiro.

Finalmente, lembrese de que “quem não chora, não 
mama”, não é mesmo?

Se você já se viu nessa condição, ligue para a empresa, 
envie um email, enfim, manifestese de tal forma que 
sua solicitação seja observada.

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 
CEA-Anbima. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-graduado na PUC-RS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Exclusivo para novos clientes

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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Órgão alega que fragilidade de apps permite a criminosos limpar contas mesmo sem ter as senhas

Governo só deve entregar projeto sobre IR na semana que vem

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PPAL), adiou 
mais uma vez as definições 
sobre os relatores da reforma 
tributária na Casa. Segundo o 
progressista, o governo poster
gou para a próxima semana 
a entrega do projeto que vai 
tratar sobre as mudanças no 
Imposto de Renda de pessoas 
física e jurídica, o que ele espera 
para poder definir quais depu
tados irão tocar esse tema e o 
projeto sobre a CBS, a Contri
buição sobre Bens e Serviços.

“Foi postergado para a pró

Presidente da Câmara espera a entrega de projeto para definir os deputados que vão tocar o tema

xima quartafeira a entrega de 
um projeto de lei que vai tratar 
do Imposto de Renda da pes
soa física, pessoa jurídica e de 
dividendos. Ainda precisamos 
de ajustes entre Casa Civil, 
Ministério da Economia e 
Presidente da República”, disse 
Lira em live com a Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), ontem (18).

Segundo Lira, chegando es
se projeto, deve começar na Câ
mara a discussão. “Buscamos 
diminuição de impostos pro
gressivos, mas não ter nesse 

momento aumento de impos
tos e de carga tributária é pri
mordial”, disse.

Para o presidente da Câ
mara, o Congresso deve en
contrar equilíbrio no que será 
possível aprovar. “É a nossa 
regulagem fina de convívio, 
de conversas diárias e de ac
ertos entre o go verno, Poder 
Executivo e Legis lativo”, afir
mou. “Na questão das alíquo
tas, o que tem se falado é, em 
princípio, o PIS/Cofins de 12% 
para que os Estados viessem 
com uma carga de mais 10% 

e os municípios entrariam e o 
governo federal ainda se dis
poria a abrir mão de 2% desses 
12%, para que ficasse 10%, 
10% e 2%, num total de 22%”, 
disse. “É a tese do governo.”

n ORÇAMENTO
Lira afirmou que pensa 

que o Orçamento da União é 
muito amarrado e que  pensa 
em um modelo menos desin
dexado e desvinculado. “Essa 
ainda não é uma visão ma
joritária, vamos caminhar 
nesse sentido”, disse. (AE)

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

Ol‡, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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Divulgação/PSA

Prefeitos apresentaram a Doria e Rodrigo Garcia demandas regionais e dos sete municípios

O presidente do Consór-
cio Intermunicipal e prefeito 
de Santo André, Paulo Serra 
(PSDB), e os demais chefes de 
Executivo do ABC foram recebi-
dos na última quinta-feira (17) 
pelo governador João Doria 
(PSDB) e pelo vice, Rodrigo 
Garcia (PSDB), além de outros 
integrantes do primeiro escalão 
do governo do Estado. Durante 
o encontro, realizado no Palácio 
dos Bandeirantes, os prefeitos 
apresentaram demandas regio-
nais e dos sete municípios.

Algumas demandas são his-
tóricas. Paulo Serra, por exem-
plo, pediu auxílio financeiro 
para a manutenção da avenida 
dos Estados, que liga a Capi-
tal a Mauá, passando por São 
Caetano e Santo André. O pre-
feito de Mauá, Marcelo Olivei-

ra (PT), reivindicou ajuda para 
custeio do hospital Dr. Rada-
més Nardini, que demanda 
quase R$ 9 milhões por mês. 

O prefeito de Ribeirão Pi-
res, Clovis Volpi (PV), soli-
citou apoio do Estado para a 
conclusão do Hospital Santa 
Luzia. O chefe do Paço de São 
Ber nardo, Orlando Morando 
(PSDB), pediu que ao menos 
uma das Delegacias da Mulher 
do ABC funcione 24 horas.

“Apresentamos demandas 
históricas de nossa região. O 
governo do Estado tem dado 
atenção às sete cidades como 
há muito tempo não se via, o 
que nos permite mostrar com 
mais ênfase à população como 
esse tipo de parceria é impor-
tante”, afirmou Paulo Serra.

Também participaram da 
reunião os prefeitos de São 
Caetano, Tite Campanella (Ci-
dadania); de Diadema, José de 
Filippi Júnior (PT); e de Rio 
Grande da Serra, Claudinho 
da Geladeira (Podemos).

n PISCINÃO E BRT
Durante a reunião, os repre-

sentantes do governo do Estado 
também atualizaram a si tuação 

do BRT (sigla em inglês para 
transporte rápido por ônibus), que 
vai ligar São Bernardo à Capital, 
passando por Santo André e 
São Caetano; e a construção do 
piscinão Jaboticabal, apontado 
como a principal obra de com-
bate às enchentes na região.

O governo do Estado infor-
mou que recorreu da decisão 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) que suspendeu 

os decretos que entregavam 
à Metra a operação do BRT e 
estendiam até 2046 a opera-
ção do corredor de trólebus.

A previsão da Secretaria Es-
tadual de Transportes Metro-
politanos é a de que as obras 
sejam iniciadas em setembro. 
O BRT-ABC terá 18 km, 23 es-
tações e deverá começar a ope-
rar em dezembro de 2022.

Quanto ao piscinão Jabo-

Prefeitos do ABC apresentam  
demandas em reunião com Doria

Receita apreende carreta carregada com 
450 mil maços de cigarros em São Bernardo

A Receita Federal apreen-
deu na última quinta-feira 
(17) uma carreta carregada 
com 450 mil maços de cigar-
ro. A abordagem ocorreu na 
Rodovia dos Imigrantes, na 
altura de São Bernardo.

A carreta suspeita seguia 
do Paraná para o Estado de São 
Paulo e foi identificada após 
trabalho de inteligência da 
Receita Federal. Por volta das 
12h30 de quinta-feira, a equipe 
da Receita Federal realizou a 
abordagem do veículo no km 
35 da Rodovia dos Imigrantes.

No interior do semirre-
boque foram identificados 
aproximadamente 450 mil 
maços de cigarro. O moto-
rista foi preso em flagrante 
e conduzido, com o auxílio 
da Polícia Rodoviária Es-
tadual, à Delegacia da Polí-
cia Federal na Capital.

Os cigarros apreendidos 
foram avaliados em aproxi-
madamente R$ 2,2 milhões. 
A carreta está avaliada em 
cerca de R$ 150 mil.

Veículos e cigarros apreen-
didos serão confiscados em 
fa vor da União. Também se-
rá cobrada multa de R$ 2 por 
ma ço de cigarro apreendido.

Em 2021, a Receita Fe-
deral já apreendeu, em rodo-
vias paulistas, 19 caminhões 
carregados com aproxima da-
mente 7,7 milhões de ma ços 
de cigarro contrabandea dos, 
avaliados em R$ 37 mi    lhões. 
Será também efetuado o 
lançamento de créditos no 

va  lor de R$ 15,4 milhões.
A atuação da Receita na re-

pressão ao contrabando e ao 
tráfico de entorpecentes visa 
primordialmente a proteção 
da sociedade, tan to no aspec-
to relacionado à manutenção 
dos empregos gerados pela 
indústria nacional como no 
re lacionado à proteção da 
saúde e da vida das pessoas, 
além de coibir o enriqueci-
men to das organizações cri-
mi no sas. (Reportagem Local)

Divulgação/Receita Federal
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ticabal, que será construído 
na tríplice divisa entre São 
Bernardo, São Caetano e São 
Paulo, o governo do Estado in-
formou que as obras deverão 
ser iniciadas nas próximas 
semanas. As intervenções se-
rão realizadas pelo Consórcio 
RAC Jaboticabal, ao custo de 
R$ 131,9 milhões. O prazo de 
execução dos trabalhos é de 18 
meses. (Reportagem Local)

n O NÚMERO

R$ 9 milhões
mensais é o custeio do Hospital 
Nardini, que a prefeitura de Mauá 
quer dividir com o Estado

Projeto do BRT  
é apresentado a 
vereadores no  

Consórcio 

O Consórcio Intermunici-
pal ABC reuniu, ontem (18), 
presidentes e vereadores das 
Câmaras Municipais da re-
gião para a apresentação do 
projeto do BRT (sigla em in-
glês para transporte rápido por 
ônibus) que vai ligar São Ber-
nardo à Capital, passando por 
Santo André e São Caetano. 

A apresentação foi feita 
pela Systra, empresa que ela-
borou o projeto básico do 
BRT. O engenheiro projetista 
Paulo Belisário, da ABC Siste-
ma de Transporte, e o coor-
denador de Comunicação da 
Metra, Thiago Terci, informa-
ram que a previsão é inaugu-
rar o modal entre o final de 
2022 e o início de 2023.

O BRT terá 17,3 km, com 
23 estações. Contará com vias 
segregadas e faixas exclusivas, 
integração semafórica, ôni-
bus elétricos biarticulados 
e interligação com sistemas 
municipais de transporte.  
A demanda estimada é de 
173 mil passageiros por dia.

“A expectativa em relação 
a esse projeto é muito grande, 
pois a obra trará ligações com 
Metrô e CPTM, beneficiando 
a população dos sete muni-
cípios”, disse o secretário-exe-
cutivo do Consórcio, Acacio 
Miranda. (Reportagem Local)

Cigarros apreendidos estão avaliados em R$ 2,16 milhões

Diocese de Santo André toca os sinos em 
homenagem às 500 mil vítimas da covid-19

Com a mensagem de que 
“toda vida importa” e em co-
munhão com as igrejas no Bra-
sil, a Diocese de Santo André 
convida todas as paróquias e 
comunidades/capelas do ABC, 
a tocar os sinos hoje (19), às 
15h, como uma manifestação 
de solidariedade e homenagem 
às 500 mil vítimas da covid-19 
no país e conforto às famílias 
impedidas de vivenciar o luto. 

Neste dia, a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) promoverá 
e incentivará atividades de 
sensibilização como orações 
e mobilizações sociais para 
fazer memória de tantos 
brasileiros e brasileiras em 
todas as dioceses do país.

O arcebispo de Belo Hori-
zonte (MG) e presidente da 
CNBB, Dom Walmor de Aze-

vedo, preside a Santa Missa na 
intenção das 500 mil vítimas 
da covid-19 no Brasil, às 15h. A 
celebração ocorre no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, em 
Caeté (MG), com transmis são 
pelas redes sociais da CNBB 
e por emissoras de TV de ins-
piração católica. Nes te horá -
rio, todas as dioce ses do país 
se rão convidadas a tocar os 
sinos. (Reportagem Local)
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Polo Petroquímico registra 
queda de 19 balões em 5 meses
Número de ocorrências é 45,7% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado

A queda de balões na re gião 
do Polo Petroquímico do ABC 
diminuiu nos primeiros cinco 
meses deste ano em compa
ração ao mesmo período de 
2020. Segundo levantamento 
do Comitê de Fomento Indus
trial do Polo do ABC (Cofip 
ABC), entre janeiro e maio de 
2021 foram re gistradas 19 que
das de balões, ante 35 em igual 
intervalo do ano passado  
uma retração de 45,7%.

O coordenador do Plano 
de Auxílio Mútuo (PAM)Ca
puava, Valdemar Conti, atri
bui esse resultado ao traba
lho de conscientização que 
vem sendo desenvolvido ao 
longo dos anos e ao aumen
to da fiscalização dos órgãos 
reguladores que têm agido 
preventivamente. Porém, 
para que o trabalho con
tinue sendo efetivo e surta 
efeito, precisamos da ajuda 
da população, diz Conti. “A 
informação é a melhor arma 

n ENTRE ASPAS

A informação é a  
melhor arma no combate à 
atividade baloeira

Valdemar Conti

no combate à atividade ba
loeira”, afirmou.

Nesse sentido, com o ob
jetivo de ampliar a consci
entização da população, o 
Cofip ABC está promo vendo 
uma campanha de preven
ção à soltura de balões. Os 
painéis informativos dis
postos nas traseiras dos ôni
bus que circulam na região e 
na Capital podem ser vistos 
até 10 de julho. “Com a pan
demia não teremos as tradi
cionais festas juninas, mas 
o risco de incêndio aumenta 
nessa época do ano, quando 

o clima seco favorece o sur
gimento de focos de incên
dio”, afirmou o coordenador 
do PAM Capuava.

A população pode ajudar 
a evitar a ação criminosa de 
baloeiros. Para isso, basta 
fazer denúncias anônimas ao 
Disque Denúncia (181) ou à 
Polícia Militar (190). Não só 
soltar balões é crime, como 
também fabricar, vender e 
transportálos, de acordo com 
a Lei de Crimes Ambientais 
(lei federal 9.605/1998), que 
prevê pena de detenção de 
um a três anos e/ou multa.

n MONITORAMENTO
Por meio do PAM Capuava, 

o Polo Petroquímico do  ABC 
monitora o céu permanente, 
fazendo a captura de balões 
que ofereçam risco às instala
ções do complexo industrial. 
Quando um balão é avistado, 
os brigadistas acio nam um 
sistema interno de comunica
ção para fazer o alerta e atuam 
com rapidez por vias internas 
que interligam as indústrias. 
Com a ajuda de viaturas equi
padas com canhões, eles con
seguem derrubar o balão ain
da no ar. (Reportagem Local)

Arquivo

Empresas do Polo monitoram o céu permanentemente em busca de balões

Manipulação de Fórmulas Alopáticas
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Empresa privada inicia gestão 
do Núcleo Caminhos do Mar

O Núcleo Caminhos do 
Mar, situado no Parque Es
tadual Serra do Mar, passou 
a ser administrado na última 
quartafeira (16) pela conces
sionária Parquetur. A empresa 
será a responsável pelas ações 
de fomento ao ecoturismo e 
manutenção da área de uso 
público, bem como pelo res
tauro de nove monumentos 
históricos tombados.

Em março deste ano, o 
governo do Estado autorizou 
a assinatura do contrato de 
concessão do espaço com 
proposta de R$ 4 milhões, 
o que representou ágio de 
216% na licitação em rela
ção ao preço mínimo.

O horário de funciona
mento para realizar o per
curso das trilhas do Camin
hos do Mar e da Calçada do 
Lorena é de quartafeira à 
domingo, das 9h às 17h, in
clusive feriados. Os valores 
das entradas variam de acor
do com os grupos e dias de 
visita. Além da bilheteria 
presencial, o site da conces
sionária oferece informações 
sobre ingressos e mapas para 
facilitar a chegada ao local. 

n PATRIMÔNIO
A área de Concessão do 

Caminhos do Mar possui 
274 hectares de Mata Atlân
tica  patrimônio ambiental 
de São Paulo  e um acervo 
históricocultural de extrema 
importância para o país. Tra
tase do trecho de serra que 
compreende a Estrada Velha 

de Santos, única via de acesso 
ao litoral até a inauguração 
da Via Anchieta em 1947. 
Desativada desde 1985, a 
área foi transformada em 
ponto turístico em 2004.

Vale lembrar que a área 
de preservação ambiental do 
Núcleo permanece sob re
sponsabilidade da Fundação 
Florestal, instituição vincu
lada à Secretaria de Infraes
trutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo.

n LICITAÇÃO
O contrato prevê a con

cessão do Núcleo Caminhos 
do Mar por até 30 anos. No 
período, a concessionária 
deverá implementar ser
viços de apoio ao visitante, 
como,  alimentação, requali
ficação de estacionamentos 
e portarias, revitalização das 
trilhas, realização de inter
venções elétricas e hidráuli
cas nos edifícios existentes 
e implementação de novas 
atividades de ecoturismo.

A empresa também de
verá executar o restauro e 
consequente manutenção 
dos monumentos históricos, 
que foram construídos no 
início do século XX e fazem 
alusão ao período de Inde
pendência, que completa o 
bicentenário em 2022.

Entre os bens tombados 
figuram Calçada de Lo rena, 
Pouso de Paranapiacaba, Ran
cho da Maioridade,  Monu
mento do Pico e Marco Qui
nhentista. (Reportagem Local)

Diadema supera marca de 154 mil doses de vacina contra a covid-19
A Prefeitura de Diadema  

celebrou ter alcançado ontem 
(18) a marca de 154.372 doses 
aplicadas desde o início da Cam
panha Municipal de Vacinação 
contra Covid19. Ao todo, foram 

aplicadas, até agora, 115.028 
primeiras doses (D1) e 39.344 
segundas doses (D2). 

Com o número de primei
ras doses aplicadas, já são 27% 
da população diademense vaci

nada com a D1, ou seja, um em 
cada quatro moradores já foi 
imunizado. 

Outra boa notícia é que, 
pelo terceiro dia consecutivo, 
a cidade bate recorde de vaci

nação diária: na quartafeira 
foram aplicadas 5.155 primei
ras doses (D1); na quintafeira 
foram 5.435 doses de D1 e hoje, 
pela primeira vez, foi superada 
a marca de 6 mil vacinados em 

24 horas foram exatas 6.227 
primeiras doses aplicadas.

“Sabemos que ainda não 
é hora de comemorar, pois é 
necessário garantir a segunda 
dose de todos para completar 

o esquema vacinal, mas traba
lhamos arduamente para avan
çar ainda mais com a vacinação 
em Diadema, disse a secretária 
municipal da Saúde, Rejane 
Calixto. (Reportagem Local)
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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

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial /diarioregionaloficialwww.diarioregional.com.br

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
Para vender é preciso anunciar.

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Você pode acreditar
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Serviços Gerais

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

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

Parte IIFIBROMIALGIA

Dra. Maristela Duarte Gomes, é gerente comercial do 
Grupo Biomédic, graduada em fisioterapia

 e pos graduada em Ergonomia e Marketing.

Fibromialgia tem cura ?

Tem. Mas depende muito mais da paciente do que do médico. Ao médico cabe 

apenas orientar e passar algumas medicações. As medicações na fibromialgia 

não são mágicas. Elas se baseiam em relaxantes musculares, que melhoram 

o sono e “desligam” um pouco a pessoa, e antidepressivos. Alguns antidepres-

sivos também dão sono, outros apenas combatem a depressão associada, e 

diminuem a ansiedade. Muitas fibromiálgicas ficam dependentes de remédios 

para dormir e ansiolíticos, que resolvem muito parcialmente os problemas. Os 

relaxantes musculares e antidepressivos não causam dependência, mas, infe-

lizmente, perdem a eficácia após mais ou menos de 8 a 12 meses. Então os 

problemas voltam, e os remédios não mais funcionam.

É verdade que esportes têm papel importante na fibromialgia ?

Sim. Esporte age de diversas maneiras. Em primeiro lugar melhora a forma 

física, a auto-estima e o organismo como um todo. Em segundo, libera uma 

série de hormônios e mediadores que aliviam a dor e o cansaço. Em terceiro, 

pode melhorar a qualidade do sono. Por fim, o esporte é um momento onde a 

fibromiálgica deixa o mundo de lado para cuidar de si mesmo. Isso apenas já 

é grande avanço! Qual esporte fazer? Tenha em mente duas coisas: primeiro, 

a atividade deve ser para a vida toda! Portanto não faça algo que não goste, 

ou que não vai agüentar muito tempo. Se academia te entedia, mas dança 

te dá prazer, dance! Se cansar de um mude para outro. O importante é não 

ficar parada. Combine esforço aeróbico com alongamento. Musculação não é o 

mais indicado. Segundo, um corpo dolorido e contraído dói mais ao exercício. É 

comum e esperado que as dores piorem no início das atividades físicas. Este é 

o momento de usar as medicações que seu reumatologista indicar, elas darão 

algum alívio. Insista. Continue. Faça por gosto e por você.

Como melhorar a fibromialgia ?

Geralmente uma crise forte de dor anuncia que a pessoa está realmente num 

limite e que uma mudança no estilo de vida é urgente. Algo está “demais”, 

pesado demais mesmo para esta pessoa campeã em agüentar as coisas. Esta 

crise pode ser uma oportunidade de alavancar uma transformação, e a cura. 

Entenda esta crise de dor aguda como um grito do

corpo pedindo que a pessoa atenda as exigências maiores de sua essência. 

Para curar a fibromialgia tem-se que tomar consciência dos mecanismos que 

causam a doença, e mudá-los. Os remédios são fundamentais, viabilizam uma 

condição onde a transformação tem chances de acontecer, aliviam por alguns 

meses. Este tempo é valioso para a pessoa mudar completamente o jeito como 

leva a vida. “Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância 

entre intenção e gesto”, diz Chico Buarque. Da mesma forma, conscientizar-

se está ainda a alguma distancia de resolver o problema. Pode não ser fácil 

mudar os padrões de comportamento de uma vida toda. Por isso psicoterapia 

é fundamental. Simplesmente deixar de se preocupar com as coisas e pessoas 

não é possível. Se fosse, deixaria um vazio enorme. A fibromiálgica pode per-

ceber que há anos não vive sua própria vida. Reconstruí-la, retomar objetivos 

próprios e prazeres pessoais é fundamental. Lidar com a culpa de “deixar as 

pessoas à própria sorte” também pode ser difícil. A combinação da medicação 

certa, exercícios físicos, auto-conhecimento e muita vontade é a única fórmula 

capaz de operar milagres.

Em relação ao Doença Ocupacional:

Apesar de se diferenciar de doenças ocupacionais como a Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER), também conhecida por Distúrbio Osteomuscular Relacionado 

ao Trabalho (DORT) e outras síndromes dolorosas de causas reumatológicas, 

como a Artrite Reumatóide e o Lupus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia 

pode levar à perda da capacidade laborativa quando não tratada e a inúmeros 

gastos anuais em exames desnecessários, tratamentos ineficientes e dias de 

trabalho perdidos. 

Podemos concluir que a fibromialgia deve sempre ser lembrada nos ambula-

tórios de medicina ocupacional diante da queixa de dor assim como o exame 

minucioso das articulações e a solicitação de exames complementares devem 

fazer parte da abordagem desses casos, a fim de excluir outros possíveis diag-

nósticos. Somente assim este cenário poderá ser melhorado e os portadores 

da doença apresentarão grande alívio desse tormento físico e psíquico e  me-

lhora da qualidade de vida.

A Prefeitura do Município de Diadema, no uso de 
suas atribuições legais, DIVULGA o Resultado de 
Recursos da Seleção Pública da Frente de Trabalho 
Edital 001/2021:
INSC.; NOME; DOCUMENTO; RESULTADO
566; EDUARDO BARROS DOS SANTOS; 
21.338.217-9; DEFERIDO
107; EUZETE DOS SANTOS; 26.510.821-4; DEFE-
RIDO
1.070; GRIVÂNIA MARIA NEVES; 24.986.505-1; 
DEFERIDO
2.560; IANA PITALUGA DOS SANTOS; 41.250.986-
6; DEFERIDO
1117; IRLA LUCIANO DE TOLEDO; 44.899.553-0; 
DEFERIDO
7.866; JOÁS BARBOSA SANTIAGO; 48.276.664-5; 
DEFERIDO
3310; JHONNY CORREIA DO PATROCINIO; 
40.876.327-9; DEFERIDO
11.165; MARIA INÊS LAISO; 13.517.052-7; DEFE-
RIDO
206; MARIA VERÔNICA DA SILVA; 54.650.606-9; 
DEFERIDO
6537; MARIA ZILDA DOS SANTOS ARAÚJO; 
32.679.498-0; DEFERIDO
1849; MESSIAS DE FREITAS; 29.416.271-9; DE-
FERIDO
2909; NELSON BELAU DOS SANTOS; 28.132.952-
7; DEFERIDO
967; TIAGO APARECIDO GONÇALVES DO NASCI-
MENTO; 481948417; DEFERIDO
6.854; VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DA SIL-
VA; 55.282.109-3; DEFERIDO
1.546; VITOR HUGO VIEIRA BRISIO; 39.663.470-9; 
DEFERIDO
Em caso de dúvidas, os candidatos deverão en-
trar em contato com os telefones 4057.6725 ou 
4057.6718. Diadema, 18 de junho de 2021. ODAIR 
CABRERA - Secretário de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - HO-
MOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA - PROGRA-
MA FRENTE DE TRABALHO EDITAL Nº 01/2021- 
Tendo em vista que foram cumpridas as exigências 
legais para a regular classificação dos candidatos a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA homo-
loga a Seleção Pública para Bolsistas do Programa 
Frente de Trabalho Edital Nº 01/2021, objeto do 
P.A.I. nº 241/2021, para que cumpra os efeitos da 
Lei Municipal nº. 2.430 de 12 de setembro de 2005 
e suas alterações e o Decreto Nº 6.029 de 06 de 
fevereiro de 2006. PUBLIQUE-SE. Diadema, 18 de 
junho de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR - Prefeito 
Municipal
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS, DE 17 DE JUNHO DE 2021: 
PORTARIA: 119, EXONERA a pedido a contar de 
02.06.2021 LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA, 
Prontuário 115.209, R.G. nº 25.943.519-3, do car-
go de Assistente de Enfermagem II, SS. PORTARIA 
120, EXONERA a pedido a contar de 10.06.2021 
ROSELI ALVES VIEIRA DA ROCHA, Prontuário 
111.562, R.G. nº 18.699.207-5, do cargo de Agente 
Administrativo II, SASC.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde – CMS, 
em reunião extraordinária realizada em 01 de junho 
de 2021, no uso de suas competências regimentais 
e atribuições conferidas pela Lei Municipal no 1.210, 
de 09 de julho de 1992, alteradas pela Lei 1.531 de 
30 de Dezembro de 1996, RESOLVE: Artigo 1º - 
Aprovar a realização da XI Conferência Municipal de 
Saúde de Diadema – cujo tema aprovado é “Resiste-
SUS:  saúde e democracia em defesa da vida”, a ser 
realizada nos dias 30/07 (sexta-feira), das 19h30min 
às 22h e 31/07/2021 (sábado), das 08h às 13h via 
online aplicativo Zoom. Artigo 2º - Compor a Comis-
são Organizadora da XI Conferência Municipal de 
Saúde de Diadema, conforme segue: Representan-
tes dos(as) Gestores(as): Maria Luiza Leão Mala-
testa, Representantes dos(as) Trabalhadores(as): 
Ana Maria da Silva Santos, Karina Bernardino da 
Silva, Representantes dos(as) Usuários(as): Adria-
no de Lima Sousa Cleunice Fernandes de Azevedo, 
Espedita F da Silva Almeida, Romildes Coelho da 
Silva. Diadema, 02 de junho de 2021. HOMOLOGO 
A RESOLUÇÃO CMS NO 003 DE 02 DE JUNHO DE 

2021. Dra. Rejane Calixto Gonçalves Presidenta do 
Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 075/2021 - PC: 0113/2021. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Testes de DST e Pré-Natal com 
comodato. Agendado para: 07/07/2021 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 074/2021 - PC: 0101/2021. Objeto: 
Contrato de Forn. de Reagentes para Exame de Ti-
pagem Sanguínea. Agendado para: 06/07/2021 às 
09h00. Pr. Eletrônico: 073/21 - PC: 058/21. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Mat. Descartáveis. Agendado: 
30/06/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 044/2021 - PC: 
0326/2020.Objeto: Contrato de Prestação de Ser-
viços de Empresa Especializada em Tecnologia da 
Informação para Fornecimento e Manutenção de 
Licença de Sistema Destinado a Gestão Eletrônica 
e Integrada ao TJSP, via Web Service, de Processos 
Judiciais do acervo físico e Eletrônico da Procurado-
ria. Agendado para: 06/07/2021 às 09h00. Informa-
ções, e/ou retirada Edital completo, mediante paga-
mento das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, 
R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, 
em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 
ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pregão Eletrônico: 006/2021 - PC: 314/2020. Obje-
to: Forn. de Mat. Diversos de Laboratório. Resumo 
das Atas entre Município Diadema e as empresas: 
Ata RP 098/2021 Interjet Comercial Eireli; Ata RP 
099/2021 Advagen Biotech Ltda; Ata RP 100/2021 
Cemed Comércio Importação Exportação e Distri-
buição Ltda; Ata RP 101/2021 Master Diagnóstica 
Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda, Ata 
RP 102/2021 Vale Diagnósticos Ltda. Itens ho-
mologados na publicação do Diário Regional dia 
29/04/2021. Prazo entrega: 10 dias corridos. Vigên-
cia: 12 meses a partir desta publicação. 
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: 0181/2020 – PC: 0293/2020. Objeto: 
Forn. De Equip. Operacionais Com Fim De Atender 
A Demanda Da Guarda Civil Municipal De Diadema. 
Ata RP 282/2020 entre Município Diadema e Pre-
mierseg Indústria E Comercio Ltda – EPP. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 19/12/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0105/2020 - PC: 0162/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. Odontológico. Ata RP 187/20 entre 
Município Diadema e EC dos Santos Coml. Eireli. 
Ata RP 188/20 entre Município Diadema e Airmed 
Eireli. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 19/09/2020 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0103/2020 - PC: 0185/2020. Objeto: 
Forn. de Medicamentos. Ata RP: 189/2020 entre 
Município de Diadema e Comercial Cirúrgica Rio-
clarense Ltda. Ata RP: 190/2020 entre Município de 
Diadema e Quality Medical Com. E Distrib. De Med. 
Ltda. Ata RP: 191/2020 entre Município de Diadema 
e Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda. Ata RP: 
192/2020 entre Município de Diadema e Inovamed 
Hospitalar Ltda. Ata RP: 193/2020 entre Município 
de Diadema e Portal Ltda. Ata RP: 194/2020 entre 
Município de Diadema e Soma/SP Produtos Hospi-
talares Ltda. Ata RP: 195/2020 entre Município de 
Diadema e Crismed Comercial Hospitalar Ltda. Ata 
RP: 196/2020 entre Município de Diadema e Aglon 
Comércio e Representações Ltda. Ata RP: 197/2020 
entre Município de Diadema e Josiane Cristina Fus-
co Carraro. Tornamos público que permanecem 
inalterados os itens, preços e valores registrados e 
publicados no Diário Regional de 19/09/2020 ref. as 
atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0110/2020 - PC: 067/2020. Objeto: 
Forn. Armário Tipo Roupeiro.  Ata RP: 200/2020 en-
tre Município de Diadema e Nilko Tecnologia Ltda. 
Ata RP: 201/2020 entre Município de Diadema e 
Loesch Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. Torna-
mos público que permanecem inalterados os itens, 
preços e valores registrados e publicados no Diário 
Regional de 19/09/2020 ref. as atas dos pregões em 
epígrafe.
Pr. Eletrônico: 022/21 - PC: 0303/20. Objeto: R. de P. 
p/o Forn. de Cestas Básicas. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).

Pr. Eletrônico: 041/2021 - PC: 029/2021. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. De Ácido Peracético. Homologo e 
Adjudico objeto do pregão em epígrafe de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 053/21 - PC: 0331/20. Objeto: Contr. 
De Forn. De Gás Liquefeito De Petróleo - GL. Homo-
logado o pregão em epígrafe declarando a licitação 
fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 022/21 - PC: 0303/20. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. de Cestas Básicas. Tornamos pública a 
classificação preços ref. pregão em epígrafe. GOL-
DEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS - EIRE-
LI, Item: 01 CESTA BÁSICA. Qtde: 13.900 cx. Vlr 
unit: R$ 113,78. O item 02 restou fracassado.
Pr. Eletrônico: 041/2021 - PC: 029/2021. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. De Ácido Peracético. Tornamos pú-
blica a classificação preços ref. pregão em epígrafe: 
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI, ITEM: 01 – SOLUÇÃO DE ÁCI-
DO PERACÉTICO. Qtde: 144 GL. Vlr. Unitário: R$ 
99,00. Marca: PROSANI PROX 02. 
Pr. Eletrônico: 053/21 - PC: 0331/20. Objeto: Contr. 
De Forn. De Gás Liquefeito De Petróleo - GL. Torna-
mos publico que a Licitação em epígrafe foi declara-
da “Fracassada”.
DESP. SECRET. EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETARIA
PORTARIA GAB SE Nº 03, DE 09 DE JUNHO DE 
2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Ana 
Lúcia Sanches, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e, considerando as disposições 
contidas no § 2º, do artigo 211, da Constituição Fe-
deral; no disposto no inciso IV, do artigo 11, da Lei 
Federal nº 9.394/96; com fundamento no artigo 4º, 
da Lei Municipal nº 3763/2018 e na conformidade do 
contido na Deliberação CME nº 01/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Parecer CME nº 01/2021, 
que estabelece Critérios avaliativos para promo-
ção/retenção dos estudantes da EJA I e EJA II da 
rede municipal de Diadema, em conformidade com 
o disposto no Anexo Único, parte integrante desta 
Portaria.
Art. 2º Os atos normativos ora aprovados deverão 
ser observados por todas as Instituições de Educa-
ção que compõem o Sistema Municipal de Ensino 
do Município de Diadema.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Ana Lúcia Sanches - Secretária de Educação

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 23.02.2021 
DA PÁGINA 8 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE SE 
LÊ: 703, ATEMILTON PAULINO, 114435, NÍVEL 2, 
LEIA-SE ATEMILTON PAULINO, 114345, NÍVEL 2.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
18/06/2021: PORTARIAS: 1148, EXONERA a 
contar de 15/06/21 ROSEMEIRE RAMOS, RG nº 
24.283.338-X, Oficial de Gabinete I, SDS. 1149, 
EXONERA a contar de 18/06/21 LEONARDO RO-
CHA PIQUI, RG nº 38.734.699-5, Chefe de Serviço, 
SEL.
LEI COMPLEMENTAR Nº 492, DE 16 DE JUNHO 
DE 2021 DISPÕE sobre o parcelamento de débitos 
cujos vencimentos originais se deram no exercício 
de 2020, e dá providências correlatas. JOSÉ DE FI-
LIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar:  Art. 1º. Em razão das dificuldades 
financeiras geradas pela crise sanitária decorrente 
da pandemia da COVID-19, fica o Poder Executivo, 
excepcionalmente, autorizado a receber créditos tri-
butários e não tributários nas condições estabeleci-
das nesta lei complementar. § 1º - As normas desta 
lei complementar aplicam-se aos créditos cujos ven-
cimentos originais se deram no exercício de 2020, 
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajui-
zar, com exigibilidade suspensa ou não. § 2º - Os 
créditos aos quais se refere esta lei complementar 
deverão ser descritos em termo de confissão de dívi-
da e consolidados na data de assinatura do mesmo. 
§ 3º - As disposições desta lei complementar não se 
aplicam às multas de trânsito. Art. 2º. Os benefícios 
desta Lei Complementar poderão ser requeridos a 
partir do décimo dia útil seguinte após a publicação 
desta Lei Complementar até o dia 30 de julho de 
2021, nas condições a seguir estabelecidas: I - Di-
visão dos valores devidos em até 10 (dez) parcelas, 
iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira 
parcela no ato da assinatura do termo de acordo e, 
em caso de pagamento à vista, desconto de 3% dos 
valores devidos; II - Exclusão dos valores relativos à 
multa moratória (100% de desconto); III - Exclusão 
dos valores relativos aos juros de mora (100% de 
desconto); IV - Exclusão dos valores relativos aos 
honorários advocatícios (100% de desconto). Art. 3º.  
São competentes para firmar o Termo de Parcela-
mento: I - pelo Município: o titular da Secretaria de 
Finanças e/ou Diretor do Departamento de Rendas, 
e/ou Chefe de Divisão de Cobrança e Apoio Fiscal 
e/ou Chefe de Serviço de Dívida Ativa, e/ou Diretor 
do Departamento de Atendimento e Documentação. 
II - pelo devedor: a) pessoa física: o responsável 
tributário inscrito como contribuinte, pessoalmente 
ou por procurador, podendo ser este o proprietário, 
compromissário ou possuidor a qualquer título, com 
apresentação do título de propriedade registrado, 
compromisso de compra e venda ou prova docu-
mental da posse, acrescida da prova da responsa-
bilidade tributária, neste último caso, além de docu-
mento de identidade (RG) e cadastro de pessoas 
físicas do Ministério da Economia (CPF); b) pessoa 
jurídica: o responsável tributário inscrito como con-
tribuinte, pessoalmente ou por procurador, podendo 
ser este o proprietário, compromissário ou possui-
dor a qualquer título, com apresentação do título de 
propriedade registrado, compromisso de compra e 
venda ou prova documental da posse, acrescida da 
prova da responsabilidade tributária, neste último 
caso, acompanhado de cópias do contrato social, do 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
bem como do documento de identidade (RG) e do 
cadastro de pessoas físicas do Ministério da Econo-
mia (CPF) do responsável pela assinatura do Termo 
de Parcelamento. c) terceiro: terceiro, interessado 
ou não, na extinção da dívida, que a paga em seu 
próprio nome, devendo apresentar cópia do docu-
mento de identidade (RG) e do Cadastro de Pes-
soas Físicas do Ministério da Economia (CPF), no 
caso de pessoa física ou o contrato social ou equi-
valente, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ, bem como do documento de identidade (RG) 
e do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Economia (CPF) do responsável pela assinatura do 
Termo de Parcelamento, no caso de pessoa jurídica. 
§ 1º. O pagamento feito por terceiro não tem o efeito 
de confissão irretratável da dívida, nem o reconhe-
cimento de sua certeza e liquidez pelo responsável 
tributário, gerando apenas os efeitos dos arts. 304 
a 307 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil. § 2º. Na hipótese de pagamento por 
terceiro, mesmo que não interessado, os valores re-
cebidos serão utilizados para abatimento da dívida, 
não importando no direito de repetição de indébito. 
Art. 4º. O parcelamento do débito será rescindido, 
de pleno direito, independentemente de notificação 
ou interpelação à parte infratora, no caso de atra-
so superior a 90 (noventa) dias no pagamento de 
qualquer parcela. Parágrafo único.  A rescisão do 
acordo importará em: I - vencimento antecipado das 
parcelas restantes; II - apuração do valor original 
do débito, com a incidência dos acréscimos legais, 
até a data da rescisão; III - dedução do valor referi-
do no inciso I deste parágrafo das parcelas pagas, 
com acréscimos legais até a data da rescisão. Art. 
5º. As despesas com a execução da presente Lei 
Complementar correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 6º. Esta 
Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 16 de junho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEI-
SON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA 
DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos 
Jurídicos FRANCISCO ROZSA FUNCIA Secretário 
de Finanças

LEI COMPLEMENTAR Nº 491, DE 16 DE JUNHO 
DE 2021 DISPÕE sobre a reorganização da estrutu-
ra administrativa da Prefeitura do Município de Dia-
dema; cria, modifica, transfere e extingue unidades 
administrativas; cria e extingue os cargos públicos e 
as funções gratificadas que especifica e dá provi-
dências correlatas. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Pre-

feito do Município de Diadema, Estado de São Pau-
lo, no uso e gozo de suas atribuições legais: FAZ 
SABER que a Câmara Municipal aprova e ele san-
ciona e promulga a seguinte Lei Complementar: Art. 
1º. A estrutura organizacional da Prefeitura do Muni-
cípio de Diadema, composta pelas Secretarias Mu-
nicipais e respectivas unidades administrativas, pas-
sa a vigorar na forma especificada nesta Lei 
Complementar. Parágrafo único. O disposto neste 
artigo não exclui os órgãos de deliberação coletiva e  
aqueles integrantes da administração indireta, que 
por força de lei ou regulamento devam estar vincula-
dos a uma Secretaria, nos termos do disposto nos 
arts. 39, 40 e 41 da Lei Complementar Municipal nº 
36, de 17 de março de 1995. TÍTULO I  DAS UNIDA-
DES ADMINISTRATIVAS CRIADAS Art. 2º. Fica 
criada, junto à estrutura organizacional básica da 
Prefeitura do Município de Diadema, a unidade ad-
ministrativa de primeiro nível denominada Gabinete 
do Vice-Prefeito (GVP). Art. 3º. Fica criada, junto à 
estrutura organizacional básica da Prefeitura do Mu-
nicípio de Diadema, a unidade administrativa de pri-
meiro nível denominada Secretaria de Governo 
(SG). Art. 4º. Fica criada a Coordenadoria do Siste-
ma de Controle Interno, com nível Especial, junto à 
estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito 
(GP). Art. 5º. Fica criada a Coordenadoria de Políti-
cas de Cidadania e Diversidades, com nível de Ser-
viço, junto à estrutura administrativa da Secretaria 
de Governo (SG). Art. 6º. Ficam criadas, junto à es-
trutura administrativa da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania (SASC), as seguintes unidades 
administrativas: I. Departamento de Proteção Social 
Básica; II. Departamento de Proteção Social Espe-
cial; III. Divisão de Trabalho e Formação Permanen-
te; IV. Divisão de Gestão do SUAS; V. Serviço de 
Vigilância Socioassistencial; VI. Serviço de Controle 
Social. Art. 7º. Fica criada a Divisão de Defesa do 
Consumidor, junto à estrutura administrativa da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ). Art. 8º. Fica 
criada a Divisão de Defesa Civil, junto à estrutura 
administrativa da Secretaria de Segurança Cidadã 
(SSC). Art. 9º. Fica criada a Central de Atendimento 
ao Cidadão, com nível Específico, junto à estrutura 
administrativa da Secretaria de Finanças (SF). Art. 
10. Fica criado o Departamento de Regularização 
Fundiária, junto à estrutura administrativa da Secre-
taria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(SEHAB). Art. 11. Fica criado o Departamento de 
Planejamento Participativo, junto à estrutura admi-
nistrativa da Secretaria de Planejamento e Gestão 
(SEPLAGE). Art. 12. Ficam criadas, junto à estrutura 
administrativa da Secretaria de Saúde (SS), as se-
guintes unidades administrativas: I. Coordenadoria 
de Urgência e Emergência, com nível de Departa-
mento; II. Divisão de Urgência e Emergência; III. Di-
visão de Atenção Especializada; IV. Serviço de Vigi-
lância Epidemiológica. Art. 13. Fica criado o Serviço 
de Fiscalização de Abastecimento, junto à estrutura 
administrativa da Secretaria de Segurança Alimentar 
(SESA). Art. 14. Ficam criadas, junto à estrutura ad-
ministrativa da Secretaria de Mobilidade e Transpor-
tes (SMT), as seguintes unidades administrativas: I. 
Divisão Operacional de Trânsito; II. Serviço de Pro-
cessamento de Multas. TÍTULO II  DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS TRANSFORMADAS Art. 15. A 
unidade administrativa “Secretaria de Defesa Social” 
é transformada em “Secretaria de Segurança Cida-
dã (SSC)”. Art. 16. A unidade administrativa “Secre-
taria de Gestão de Pessoas” é transformada em 
“Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas 
(SAGEP)”. Art. 17. A unidade administrativa “Secre-
taria de Meio Ambiente” é transformada em “Secre-
taria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SMAS)”. 
Art. 18. A unidade administrativa “Divisão do Núcleo 
de Modernização Administrativa”, integrante da es-
trutura administrativa da Secretaria de Planejamento 
e Gestão, é transformada em “Divisão de Indicado-
res de Políticas Públicas”. Art. 19. A unidade admi-
nistrativa “Divisão de Hospital Infantil Municipal”, in-
tegrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Saúde, é transformada em “Divisão de Atenção Hos-
pitalar”. Art. 20. A unidade administrativa “Secretaria 
de Serviços e Obras” é transformada em “Secretaria 
de Obras”. Art. 21. A unidade administrativa “Depar-
tamento de Manutenção e Conservação da Frota e 
de Próprios”, integrante da estrutura administrativa 
da Secretaria de Obras, é transformada em “Depar-
tamento de Manutenção e Conservação da Frota”. 
Art. 22. A unidade “Serviço de Instalações Prediais”, 
integrante da estrutura administrativa da Secretaria 
de Obras, é transformada em “Serviço de Instala-
ções Prediais e Manutenção de Próprios”. TÍTULO 
III DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TRANSFE-
RIDAS Art. 23. O “Serviço de Cerimonial” do Gabine-
te do Prefeito passa a integrar a estrutura adminis-
trativa da Secretaria de Comunicação. Art. 24. A 
“Assessoria de Relações Institucionais”; a “Assesso-
ria de Relações Internacionais”; a “Coordenadoria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial”; a 
“Coordenadoria de Políticas de Juventude”; a “Coor-
denadoria de Políticas para as Mulheres”; e o “Servi-
ço de Expediente”, passam a integrar a estrutura 
administrativa da Secretaria de Governo. Art. 25. O 
“Serviço de Proteção Social Básica” passa a ser vin-
culado ao “Departamento de Proteção Social Bási-
ca”, da estrutura administrativa da Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania. Art. 26. O “Serviço de 
Proteção Social Especial” passa a ser vinculado ao 
“Departamento de Proteção Social Especial”, da es-
trutura administrativa da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania. Art. 27. A “Divisão de Serviços 
Funerários, Cemiteriais e Apoio Legista”, com seus 
respectivos “Serviço Funerário”, “Serviço de Cemité-
rio” e “Serviço de Apoio Legista - IML” da Secretaria 
de Defesa Social, passam a integrar a estrutura ad-
ministrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Servi-
ços Urbanos. Art. 28. A “Ouvidoria Geral” da Secre-
taria de Defesa Social passa a integrar a estrutura 
administrativa da Secretaria de Governo. Art. 29. O 
“Serviço de Tecnologia e Inovação” passa a ser vin-
culado à “Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Em-
presarial” da estrutura administrativa da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Art. 30. 
O “Serviço de Educação Inclusiva” passa a ser vin-
culado ao “Departamento de Expansão do Ensino” 
da estrutura administrativa da Secretaria de Educa-
ção. Art. 31. O “Departamento de Suprimentos e 
Patrimônio”, com suas respectivas Divisões (“Divi-
são de Almoxarifado e Patrimônio” e “Divisão de Su-
primentos”) e Serviços (“Serviço de Almoxarifado e 
Patrimônio” e “Serviço de Compras e Licitações”), 
da Secretaria de Finanças, passam a integrar a es-
trutura administrativa da Secretaria de Administra-
ção e Gestão de Pessoas. Art. 32. A “Divisão de 
Planejamento, Inovação e Desenvolvimento Organi-
zacional” passa a ser vinculada ao Departamento de 
Gestão de Pessoas, da estrutura administrativa da 
Seretaria de Administração e Gestão de Pessoas. 
Art. 33. A “Escola Diadema de Administração - 
EDAP” passa a ser vinculada ao Departamento de 
Gestão de Pessoas, da estrutura administrativa da 
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. 
Art. 34. O “Serviço de Segurança e Medicina do Tra-
balho” passa a ser vinculado ao Departamento de 
Gestão de Pessoas, da estrutura administrativa da 
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. 
Art. 35. O “Serviço de Captação de Recursos” passa 
a ser vinculado ao Gabinete da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão. Art. 36. A “Divisão de Saúde Bu-
cal” e a “Divisão de Saúde Mental” da Coordenado-
ria de Atenção Especializada passam a ser 
vinculadas à Coordenadoria de Atenção Básica da 
mesma estrutura administrativa da Secretaria de 
Saúde. Art. 37. A “Divisão de Fiscalização” e seu 
“Serviço de Fiscalização” da Secretaria de Seguran-
ça Alimentar passam a integrar a estrutura adminis-
trativa da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços 
Urbanos. Art. 38. O “Serviço de Planejamento e 
Controle” da Secretaria de Segurança Alimentar 
passa a integrar a estrutura administrativa da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. 
Art. 39. O “Departamento de Manutenção e Conser-
vação da Frota”, com suas respectivas Divisões (“Di-
visão de Manutenção e Distribuição da Frota”, “Divi-
são de Serviços Gerais”) e o “Serviço de Manutenção 
da Frota”, da Secretaria de Serviços e Obras, pas-
sam a integrar a estrutura administrativa da Secreta-
ria de Administração e Gestão de Pessoas. Art. 40.  
O “Departamento de Limpeza Urbana”, com sua res-
pectiva “Divisão de Limpeza Urbana” e Serviços 
(“Serviço de Coleta e Destinação do Lixo” e “Serviço 
Geral de Limpeza”), da Secretaria de Serviços e 
Obras, passam a integrar a estrutura administrativa 
da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urba-
nos. TÍTULO IV DAS UNIDADES ADMINISTRATI-
VAS COM DENOMINAÇÕES ALTERADAS Art. 41. 
Ficam alteradas as denominações das unidades ad-
ministrativas integrantes da Secretaria de Assistên-
cia Social e Cidadania, na seguinte conformidade: I. 
“Divisão de Planejamento, Controle Financeiro e Or-
çamentário” para “Divisão de Planejamento, Contro-
le Financeiro, Orçamentário e Convênios”; II. “Servi-
ço de Proteção Básica” para “Serviço de Proteção 
Social Básica”; III. “Serviço de Proteção Especial” 
para “Serviço de Proteção Social Especial”. Art. 42. 
Fica alterada a denominação do “Departamento de 
Áudio Visual” para “Departamento de Mídias”, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Comunicação. Art. 43. Fica alterada a denominação 
do “Serviço de Desenvolvimento Tecnológico” para 
“Serviço de Tecnologia e Inovação”, integrante da 
estrutura administrativa da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho. Art. 44. Ficam alte-
radas as denominações das unidades administrati-
vas integrantes da Secretaria de Educação, na 
seguinte conformidade: I. “Serviço de Apoio ao Defi-
ciente” para “Serviço de Educação Inclusiva”; II. 
“Serviço de Ensino Fundamental Regular” para “Ser-
viço de Ensino Fundamental Regular e Integral”. Art. 
45. Ficam alteradas as denominações das unidades 
administrativas integrantes da Secretaria de Esporte 
e Lazer, na seguinte conformidade: I. “Divisão Des-
portiva e Técnicas Corporais e de Competição” para 
“Divisão Desportiva e Técnicas Corporais e de Re-
presentação”; II. “Serviço de Esporte de Competi-
ção” para “Serviço de Esporte Representativo”. Art. 
46. Fica alterada a denominação da “Secretaria de 
Planejamento e Gestão Pública” para “Secretaria de 
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Planejamento e Gestão (SEPLAGE)”. Art. 47. Ficam 
alteradas as denominações das unidades adminis-
trativas integrantes da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, na seguinte conformidade: I. “Departamento 
de Planejamento e Modernização da Gestão” para 
“Departamento de Planejamento Governamental”; II. 
“Departamento de Tecnologia de Informação” para 
“Departamento de Tecnologia da Informação e Co-
municação”; III. “Divisão de Desenvolvimento de 
Aplicativos” para “Divisão de Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação”; IV. “Serviço de Desenvol-
vimento de Aplicativos” para “Serviço de Desenvolvi-
mento de Sistemas de Informação”; V. “Serviço de 
Treinamento e Suporte” para “Serviço de Sustenta-
ção aos Sistemas de Informação”; VI. “Divisão de 
Produção” para “Divisão de Infraestrutura e Data 
Center”; VII. “Serviço de Produção” para “Serviço de 
Infraestrutura e Telecom”; VIII. “Serviço de Instala-
ção e Manutenção” para “Serviço de Data Center e 
Suporte”. Art. 48. Fica alterada a denominação do 
“Serviço de Apoio e Planejamento” para “Serviço de 
Planejamento e Controle”, integrante da estrutura 
administrativa da Secretaria de Segurança Alimen-
tar. Art. 49. Fica alterada a denominação da “Secre-
taria de Transportes” para “Secretaria de Mobilidade 
e Transportes (SMT)”. Art. 50. Ficam alteradas as 
denominações das unidades administrativas inte-
grantes da Secretaria de Mobilidade e Transportes, 
na seguinte conformidade: I. “Divisão de Trânsito” 
para “Divisão de Planejamento de Trânsito”; II. “Ser-
viço de Fiscalização e Controle Operacional” para 
“Serviço de Fiscalização de Trânsito”. TÍTULO IV 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EXTINTAS 
Art. 51. Ficam extintos o “Departamento de Contro-
ladoria” e suas respectivas Divisões (“Divisão de 
Acompanhamento das Ações do Governo” e “Divi-
são de Controle e Auditoria”), integrantes da estrutu-
ra administrativa da Secretaria de Finanças. Art. 52. 
Ficam extintas a “Diretoria de Pronto Socorro” e a 
“Divisão de Emergência”, integrantes da estrutura 
administrativa da Secretaria de Saúde. Art. 53. Fica 
extinta a “Divisão de Fiscalização”, integrante da es-
trutura administrativa da Secretaria de Defesa So-
cial. Art. 54. Fica extinto o “Departamento de Gerên-
cia e Controle Operacional”, integrante da estrutura 
administrativa da Secretaria de Segurança Alimen-
tar. Art. 55. Fica extinta a Divisão denominada “Cen-
tro Público de Trabalho, Emprego e Renda”, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Art. 56. 
Fica extinta a “Divisão de Apoio Administrativo”, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Gestão de Pessoas. Art. 57. Ficam extintos o “De-
partamento de Assistencial Social e Cidadania”, sua 
respectiva “Divisão de Assistência Social”, o “Depar-
tamento de Defesa dos Direitos da Cidadania”, sua 
respectiva “Divisão de Políticas de Inclusão”, bem 
como os respectivos “Serviço de Seguranças So-
ciais” e “Serviço de Cidadania e Diversidades”, inte-
grantes da estrutura administrativa da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania. Art. 58. Fica extinto 
o “Serviço de Rádio e Televisão”, integrante da es-
trutura administrativa da Secretaria de Comunica-
ção. Art. 59. Fica extinto o “Serviço de Defesa do 
Consumidor”, integrante da estrutura administrativa 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Art. 60. Fica 
extinto o Serviço “Comissão Processante Perma-
nente”, integrante da estrutura administrativa da Se-
cretaria de Gestão de Pessoas, permanecendo a 
“Comissão Processante Permanente” vinculada ao 
Gabinete da Secretaria de Administração e Gestão 
de Pessoas. TÍTULO V CONSOLIDAÇÃO DA NOVA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Art. 61. A estrutu-
ra organizacional básica da administração municipal 
estabelecida pela Lei Complementar nº 282, de 22 
de dezembro de 2008, com suas alterações poste-
riores, passa a ser composta pelas seguintes unida-
des administrativas de primeiro nível: I. Gabinete do 
Prefeito (GP); II. Gabinete do Vice-Prefeito (GVP); 
III. Secretaria de Governo (SG); IV. Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania (SASC); V. Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos (SAJ); VI. Secretaria de 
Comunicação (SECOM); VII. Secretaria de Cultura 
(SC); VIII. Secretaria de Segurança Cidadã (SSC); 
IX. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho (SEDET); X. Secretaria de Educação (SE); 
XI. Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); XII. Secre-
taria de Finanças (SF); XIII. Secretaria de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas (SAGEP) XIV. Secreta-
ria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(SEHAB); XV. Secretaria de Meio Ambiente e Servi-
ços Urbanos (SMAS); XVI. Secretaria de Planeja-
mento e Gestão (SEPLAGE); XVII. Secretaria de 
Saúde (SS); XVIII. Secretaria de Segurança Alimen-
tar (SESA); XIX. Secretaria de Obras (SO); XX. Se-
cretaria de Mobilidade e Transportes (SMT). Art. 62. 
O Gabinete do Prefeito (GP) estrutura-se com a se-
guinte unidade administrativa: I. Coordenadoria do 
Sistema de Controle Interno (GP-1). Art. 63. O Gabi-
nete do Vice-Prefeito (GVP) estrutura-se como uni-
dade administrativa. Art. 64. A Secretaria de Gover-
no (SG) estrutura-se com as seguintes unidades 
administrativas: I. Assessoria de Relações Institucio-
nais, com nível de Departamento (SG-1); II. Coorde-
nadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial, com nível de Serviço (SG-211); III. 
Coordenadoria de Políticas de Juventude, com nível 
de Serviço (SG-311); IV. Coordenadoria de Políticas 
para as Mulheres, com nível de Serviço (SG-411); V. 
Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversi-
dades, com nível de Serviço (SG-511); VI. Assesso-
ria de Relações Internacionais, com nível de Depar-
tamento (SG-6); VII. Serviço de Expediente 
(SG-711); VIII. Ouvidoria Geral, com nível de Servi-
ço (SG-811). Art. 65. A Secretaria de Assistência So-
cial e Cidadania (SASC) estrutura-se com as seguin-
tes unidades administrativas: I. Departamento de 
Proteção Social Básica (SASC-1); Serviço de Prote-
ção Social Básica (SASC-111); II. Divisão de Traba-
lho e Formação Permanente (SASC-21); III. Divisão 
de Gestão do SUAS (SASC-31); a.1) Serviço de Vi-
gilância Socioassistencial (SASC-311); a.2) Serviço 
de Controle Social (SASC-312); IV. Departamento 
de Proteção Social Especial (SASC-4); a) Serviço de 
Proteção Social Especial (SASC-411); V. Divisão de 
Planejamento, Controle Financeiro, Orçamentário e 
Convênios (SASC-51). Art. 66. A Secretaria de As-
suntos Jurídicos (SAJ) estrutura-se com as seguin-
tes unidades administrativas: I. Procuradoria Geral 
do Município, com nível de Departamento (SAJ-1); 
a) Procuradoria Fiscal, com nível de Divisão (SAJ-
11); b) Procuradoria Judicial, com nível de Divisão 
(SAJ-12); c) Consultoria Jurídica, com nível de Divi-
são (SAJ-13); II. Departamento de Assistência Judi-
ciária e Defesa do Consumidor (SAJ-2); a) Divisão 
de Assistência Judiciária (SAJ-21); b) D iv i -
são de Defesa do Consumidor (SAJ-22). Art. 67. A 
Secretaria de Comunicação (SECOM) estrutura-se 
com as seguintes unidades administrativas: I. De-
partamento de Publicações (SECOM-1); a) Divisão 
de Publicações (SECOM-11); a.1) Serviço de Publi-
cações (SECOM-111) b) Serviço de Gráfica (SE-
COM-112); II. Departamento de Mídias (SECOM-2); 
a) Serviço de Apoio e Suporte (SECOM 211); III. 
Serviço de Cerimonial (SECOM-311). Art. 68. A Se-
cretaria de Cultura (SC) estrutura-se com as seguin-
tes unidades administrativas: I. Departamento de 
Cultura (SC-1); a) Divisão de Difusão e Ação Cultu-
ral (SC-11); a.1) Serviço de Biblioteca e Documenta-
ção (SC-111); a.2) Serviço de Formação e Produção 
Cultural (SC-112); II. Departamento de Pesquisa e 
Apoio Administrativo (SC-2); a) Divisão de Núcleos 
de Projetos Especiais (SC-21); a.1) Serviço de Apoio 
Técnico e Administrativo (SC-211); a.2) Serviço de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos (SC-212). 
Art. 69. A Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) 
estrutura-se com as seguintes unidades administra-
tivas: I. Guarda Civil Municipal, com nível de Depar-
tamento (SSC-1); II. Corregedoria Geral da Guarda 
Civil Municipal, com nível de Divisão (SSC-21);  III. 
Divisão de Defesa Civil (SSC-31); a) Serviço de De-
fesa Civil (SSC-311); IV. Serviço de Fiscalização 
(SSC-411); V. Serviço da Junta Militar (SSC-511); VI. 
Serviço de Mediação de Conflitos (SSC-611). Pará-
grafo único. O conjunto da Guarda Civil Patrimonial 
permanece na Secretaria de Segurança Cidadã 
(SSC). Art. 70. A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (SEDET) estrutura-se com as 
seguintes unidades administrativas: I. Departamento 
de Políticas de Trabalho e Economia Solidária (SE-
DET-1); a) Divisão de Geração de Trabalho e Renda 
(SEDET-11); a.1) Serviço de Fomento à Economia 
Solidária (SEDET-111); a.2) Serviço de Planejamen-
to e Controle (SEDET-112); II. Departamento de Arti-
culação e Desenvolvimento Empresarial (SEDET-2); 
a) Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Empresa-
rial (SEDET-21); a.1) Serviço de Tecnologia e Inova-
ção (SEDET-211). Art. 71. A Secretaria de Educação 
(SE) estrutura-se com as seguintes unidades admi-
nistrativas: I. Departamento de Expansão do Ensino 
(SE-1); a) Divisão de Educação Infantil (SE-11); a.1) 
Serviço de Apoio às Creches (SE-111); a.2) Serviço 
de Apoio à Educação Infantil (SE-112); b) Serviço de 
Educação Inclusiva (SE-113); c) Divisão de Ensino 
Fundamental (SE-12); c.1) Serviço de Educação de 
Jovens e Adultos (SE-121); c.2) Serviço de Ensino 
Fundamental Regular e Integral (SE-122); II. Depar-
tamento de Formação e Acompanhamento Pedagó-
gico (SE-2); a) Divisão de Formação e Apoio Peda-
gógico (SE-21); a.1) Serviço de Atividades de 
Formação (SE-211); a.2) Serviço de Apoio Pedagó-
gico (SE-212); a.3) Serviço de Desenvolvimento e 
Apoio Pedagógico (SE-213); III. Divisão de Alimen-
tação Escolar (SE-31); a.1) Serviço de Suprimento e 
Distribuição (SE-311); IV. Divisão de Apoio Adminis-
trativo (SE-41); a.1) Serviço de Material e Patrimônio 
(SE-411); a.2) Serviço de Gestão de Pessoas (SE-
412). Art. 72. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) 
estrutura-se com as seguintes unidades administra-
tivas: I. Departamento de Esporte (SEL-1); a) Divi-
são Desportiva e Técnicas Corporais e de Repre-
sentação (SEL-11); a.1) Serviço de Educação e 
Técnicas Corporais (SEL-111); a.2) Serviço de Es-
porte Representativo (SEL-112); II. Departamento 
de Lazer (SEL-2); a) Divisão de Eventos e Lazer 
(SEL-21); a.1) Serviço de Eventos (SEL-211); a.2) 
Serviço de Lazer (SEL-212). Art. 73. A Secretaria de 
Finanças (SF) estrutura-se com as seguintes unida-
des administrativas: I. Departamento Econômico-Fi-

nanceiro (SF-1); a) Divisão de Contabilidade (SF-
11); a.1) Serviço de Análise de Receita e Conciliação 
Contábil (SF-111); a.2) Serviço de Contas a Pagar e 
Análise das Despesas (SF-112); a.3) Serviço de Es-
crituração e Demonstrativos Contábeis (SF-113); b) 
Divisão do Tesouro (SF-12); b.1) Serviço de Conci-
liação Financeira e Registros (SF-121); b.2) Serviço 
de Pagadoria (SF-122); b.3) Serviço de Programa-
ção Financeira (SF-123); II. Departamento de Ren-
das (SF-2); a) Divisão de Tributos Imobiliários (SF-
21); a.1) Serviço de Tributos Diversos (SF-211); a.2) 
Serviço de Atualização Cadastral (SF-212); b) Divi-
são de Tributos Mobiliários (SF-22); b.1) Serviço de 
Cadastro Mobiliário (SF-221); b.2) Serviço de Fisca-
lização Tributária (SF-222); c) Divisão de Cobranças 
e Apoio Fiscal (SF-23); c.1) Serviço de Dívida Ativa 
(SF-231); c.2) Serviço de Expedição e Notificação 
de Tributos (SF-232); c.3) Serviço de Recuperação 
de Ativos (SF-233); III. Departamento de Atendimen-
to e Documentação (SF-3); a) Serviço de Arquivo 
Geral (SF-311); b) Serviço de Protocolo (SF-312); c) 
Central de Atendimento ao Cidadão SF-313). Art. 74. 
A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas 
(SAGEP) estrutura-se com as seguintes unidades 
administrativas: I. Departamento de Gestão de Pes-
soas (SAGEP-1); a) Divisão de Gestão de Pessoas 
(SAGEP-11); a.1) Serviço de Folha de Pagamento 
(SAGEP-111); b) Divisão de Planejamento, Inova-
ção e Desenvolvimento Organizacional (SA-
GEP-12); c) Escola Diadema de Administração Pú-
blica – EDAP, com nível de Divisão (SAGEP-13); d) 
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT (SAGEP-141); II. Departamento de Supri-
mentos e Patrimônio (SAGEP-2); a) Divisão de Su-
primentos (SAGEP-21); a.1) Serviço de Compras e 
Licitações (SAGEP-211); b) Divisão de Almoxarifado 
e Patrimônio (SAGEP-22); b.1) Serviço de Almoxari-
fado e Patrimônio (SAGEP-221); III. Departamento 
de Manutenção e Conservação da Frota (SAGEP-3); 
a) Divisão de Manutenção e Distribuição da Frota 
(SAGEP-31); a.1) Serviço de Manutenção da Frota 
(SAGEP-311); IV. Divisão de Serviços Gerais (SA-
GEP-41). Art. 75. A Secretaria de Habitação e De-
senvolvimento Urbano (SEHAB) estrutura-se com 
as seguintes unidades administrativas: I. Departa-
mento de Planejamento Habitacional (SEHAB-1); a) 
Divisão de Projetos e Obras (SEHAB-11) a.1) Servi-
ço de Urbanização e Provisão-Região I 
(SEHAB-111); a.2) Serviço de Urbanização e Provi-
são-Região II (SEHAB-112); II. Departamento de 
Regularização Fundiária (SEHAB-2); a) Divisão de 
Regularização Fundiária (SEHAB-21); a.1) Serviço 
de Regularização de Loteamentos (SEHAB-211); III. 
Departamento do Trabalho Social (SEHAB-3); a) Di-
visão de Programas e Projetos Sociais (SEHAB-31); 
a.1) Serviço de Ação Comunitária I (SEHAB-311); 
a.2) Serviço de Ação Comunitária II (SEHAB-312); 
a.3) Serviço de Contratos e Convênios do FUMAPIS 
(SEHAB-313); IV. Departamento de Desenvolvimen-
to Urbano (SEHAB-4); a) Divisão de Planejamento 
Integrado (SEHAB-41); a.1) Serviço de Política Ur-
bana (SEHAB-411); b) Divisão de Controle Urbano 
(SEHAB-42) b.1) Serviço de Análise e Aprovação 
(SEHAB-421); b.2) Serviço de Fiscalização de 
Obras e Posturas (SEHAB-422); b.3) Serviço de 
Controle de Ocupações (SEHAB-423); c) Divisão de 
Cadastro e Banco de Dados (SEHAB-43); c.1) Ser-
viço de Cartografia (SEHAB-431). Art. 76.  A Secre-
taria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SMAS) 
estrutura-se com as seguintes unidades administra-
tivas: I. Departamento de Gestão Ambiental (SMAS-
1); a) Divisão de Planejamento, Educação e Difusão 
Ambiental (SMAS-11); a.1) Serviço de Educação 
Ambiental (SMAS-111); b) Divisão de Licenciamento 
e Controle Ambiental (SMAS-12); b.1) Serviço de 
Fiscalização e Controle Ambiental (SMAS-121); II. 
Departamento de Paisagem Urbana (SMAS-2); a) 
Divisão de Arborização Urbana e Projetos Paisagís-
ticos (SMAS-21); a.1) Serviço de Arborização Urba-
na e Produção de Mudas (SMAS-211); a.2) Serviço 
de Projetos, Implantação e Manutenção de Parques 
e Áreas Verdes (SMAS-212); III. Departamento de 
Limpeza Urbana (SMAS-3); a) Divisão de Limpeza 
Urbana (SMAS-31); a.1) Serviço de Coleta e Desti-
nação do Lixo (SMAS-311); a.2) Serviço Geral de 
Limpeza (SMAS-312); IV. Divisão de Fiscalização 
(SMAS-41); a.1) Serviço de Fiscalização (SMAS-
411); V. Divisão de Serviços Funerários, Cemiteriais 
e Apoio Legista (SMAS-51); a) Serviço Funerário 
(SMAS-511); b) Serviço de Cemitério (SMAS-512); 
c) Serviço de Apoio Legista – IML (SMAS-513). Art. 
77. A Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLA-
GE) estrutura-se com as seguintes unidades admi-
nistrativas: I. Departamento de Planejamento Gover-
namental (SEPLAGE-1); a) Divisão de 
Acompanhamento do Planejamento (SEPLAGE-11); 
b) Divisão de Indicadores de Políticas Públicas (SE-
PLAGE-12); II. Departamento de Tecnologia da In-
formação e Comunicação (SEPLAGE-2); a) Divisão 
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
(SEPLAGE-21); a.1) Serviço de Desenvolvimento 
de Sistemas de Informação (SEPLAGE-211); a.2) 
Serviço de Sustentação aos Sistemas de Informa-
ção (SEPLAGE-212); b) Divisão de Infraestrutura e 
Data Center (SEPLAGE-22); b.1) Serviço de Infraes-
trutura e Telecom (SEPLAGE-221); b.2) Serviço de 
Data Center e Suporte (SEPLAGE-222); III. Depar-
tamento de Orçamento (SEPLAGE-3); IV. Departa-
mento de Planejamento Participativo (SEPLAGE-4); 
V. Serviço de Captação de Recursos (SEPLA-
GE-511). Art. 78.  A Secretaria de Saúde (SS) estru-
tura-se com as seguintes unidades administrativas: 
I. Coordenadoria de Atenção Hospitalar (SS-1); a) 
Divisão de Atenção Hospitalar (SS-11); a.1) Serviço 
de Apoio Administrativo (SS-111); II. Coordenadoria 
de Atenção Básica (SS-2); I. Divisão de Unidade Bá-
sica I (SS-21); II. Divisão de Unidade Básica II (SS-
22); III. Divisão de Unidade Básica III (SS-23); IV. 
Divisão de Unidade Básica IV (SS-24); V. Divisão de 
Unidade Básica V (SS-25); VI. Divisão de Saúde Bu-
cal (SS-26); VII. Divisão de Saúde Mental (SS-27); 
VIII. Serviço de Unidade Básica I (SS-201); IX. Ser-
viço de Unidade Básica II (SS-202); X. Serviço de 
Unidade Básica III (SS-203); XI. Serviço de Unidade 
Básica IV (SS-204); XII. Serviço de Unidade Básica 
V (SS-205); XIII. Serviço de Unidade Básica VI (SS-
206); XIV. Serviço de Unidade Básica VII (SS-207); 
XV. Serviço de Unidade Básica VIII (SS-208); XVI. 
Serviço de Unidade Básica IX (SS-209); XVII. Servi-
ço de Unidade Básica X (SS-210); XVIII. Serviço de 
Unidade Básica XI (SS-211); XIX. Serviço de Unida-
de Básica XII (SS-212); III. Coordenadoria de Aten-
ção Especializada (SS-3); a) Divisão de Atenção 
Especializada (SS-31); IV. Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde (SS-4); a) Serviço de Controle de 
Zoonoses (SS-411); b) Serviço de Vigilância à Saú-
de Sanitária (SS-412); c) Serviço de Vigilância Epi-
demiológica (SS-413); V. Coordenadoria de Gestão 
Estratégica (SS-5); a) Divisão de Unidade de Avalia-
ção e Controle – UAC (SS-51); b) Divisão Central de 
Regulação (SS-52); c) Divisão de Escola de Saúde 
(SS-53); d) Serviço de Informação em Saúde (SS-
541); VI. Coordenadoria de Apoio à Gestão (SS-6); 
a) Divisão de Gestão de Pessoas (SS-61); b) Divi-
são de Compras (SS-62); c) Divisão de Suprimentos 
(SS-63); d) Serviço de Orçamento e Programas (SS-
641); e) Serviço de Convênios e Contratos (SS-651); 
f) Serviços Gerais (SS-661); VII. Coordenadoria de 
Urgência e Emergência (SS-7); a) Divisão de Urgên-
cia e Emergência (SS-71); b) Divisão de Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência; VIII. Quarteirão da 
Saúde (SS-8); a) Diretoria Geral (SS-81); b) Direto-
ria Técnica (SS-82); c) Diretoria Assistencial (SS-
83); d) Diretoria de Infraestrutura (SS-84); e) Divisão 
de Especialidades e Reabilitação (SS-851); f) Divi-
são de Centro Cirúrgico e Centro de Material e Este-
rilização (SS-871). Art. 79. A Secretaria de Seguran-
ça Alimentar (SESA) estrutura-se com as seguintes 
unidades administrativas: I. Departamento de Ges-
tão de Programas de Abastecimento (SESA-1); a) 
Divisão de Segurança Alimentar (SESA-11); a.1) 
Serviço de Apoio à Produção e Comercialização de 
Alimentos (SESA-111); a.2) Serviço de Assistência 
Alimentar (SESA-112); a.3) Serviço de Fiscalização 
de Abastecimento (SESA-113). Art. 80. A Secretaria 
de Obras (SO) estrutura-se com as seguintes unida-
des administrativas: I. Departamento de Obras e 
Projetos (SO-1); a) Divisão de Projetos (SO-11); a.1) 
Serviço de Projetos (SO-111); b) Divisão de Constru-
ções (SO-12); b.1) Serviço de Gerenciamento de 
Obras Civis (SO-121); c) Divisão de Manutenção 
(SO-13); c.1) Serviço de Instalações Prediais e Ma-
nutenção de Próprios (SO-131); c.2) Serviço de Ilu-
minação Pública (SO-132); II. Departamento de Vias 
Públicas (SO-2); a) Divisão de Vias Públicas (SO-
21); a.1) Serviço de Manutenção (SO-211); a.2) Ser-
viço de Usinas (SO-212); b) Divisão de Obras Viá-
rias (SO-22); b.1) Serviço de Administração de 
Obras Viárias (SO-221);  b.2) Serviço de Obras de 
Urbanização (SO-222); b.3) Serviço de Topografia 
(SO-223); III. Divisão de Apoio Administrativo (SO-
31). Art. 81. A Secretaria de Mobilidade e Transpor-
tes (SMT) estrutura-se com as seguintes unidades 
administrativas: I. Departamento de Gestão de 
Transportes (SMT-1); a) Divisão de Transporte Pú-
blico (SMT-11); a.1) Serviço de Projetos (SMT-111); 
a.2) Serviço de Fiscalização de Transportes (SMT-
112); b) Divisão de Planejamento (SMT-12); c) Divi-
são Operacional (SMT-13). II. Departamento de 
Trânsito (SMT-2) a) Divisão de Planejamento de 
Trânsito (SMT-21) a.1) Serviço de Fiscalização de 
Trânsito (SMT-211) a.2) Serviço de Sinalização 
(SMT-212) b) Divisão Operacional de Trânsito (SMT-
22) b.1) Serviço de Processamento de Multas (SMT-
221). TÍTULO VI DOS CARGOS CRIADOS E EX-
TINTOS Art. 82. Ficam extintos 32 (trinta e dois) 
cargos públicos de provimento em comissão, na se-
guinte conformidade:  I. 02 (dois) cargos de Assis-
tente de Diretoria; II. 04 (quatro) cargos de Assisten-
te de Secretaria; III. 01 (um) cargo de Assistente 
Pedagógico; IV. 06 (seis) cargos de Chefe de Divi-
são; V. 01(um) cargo de Chefe de Divisão de Acom-
panhamento das Ações do Governo; VI. 01 (um) 
cargo de Chefe de Divisão de Controle e Auditoria; 
VII. 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete; VIII. 05 
(cinco) cargos de Chefe de Serviço; IX. 05 (cinco) 
cargos de Diretor de Departamento; X. 06 (seis) car-
gos de Oficial de Gabinete I. Art. 83. Ficam criados 
32 (trinta e dois) cargos públicos de provimento em 
comissão, na seguinte conformidade: I. 01 (um) car-

go de Assessor de Desenvolvimento Econômico; II. 
03 (três) cargos de Assessor de Comunicação; III. 
01 (um) cargo de Assessor de Gabinete; IV. 04 (qua-
tro) cargos de Assessor de Planejamento Participati-
vo; V. 01 (um) cargo de Assessor de Políticas Pre-
ventivas; VI. 07 (sete) cargos de Chefe de Divisão; 
VII. 05 (cinco) cargos de Chefe de Serviço; VIII. 01 
(um) cargo de Coordenador; IX. 01 (um) cargo de 
Coordenador de Unidade; X. 04 (quatro) cargos de 
Diretor de Departamento; XI. 01 (um) cargo de Ofi-
cial de Gabinete II; XII. 02 (dois) cargos de Oficial de 
Gabinete III; XIII. 01 (um) cargo de Secretário. TÍTU-
LO VII DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS CRIADAS 
E EXTINTAS Art. 84. Ficam criadas 04 (quatro) Fun-
ções Gratificadas Especiais designadas para a ativi-
dade no Sistema de Controle Interno (SCI), na se-
guinte conformidade: I. 02 (duas) x FG Análise no 
SCI-3 no valor de R$ 2.500,00 para Agente do Siste-
ma de Controle Interno; II. 01 (um) x FG Assistência 
no SCI-2 no valor de R$ 3.000,00 para Assistente do 
Sistema de Controle Interno; III. 01 (um) x FG Coor-
denação do SCI-1 no valor de R$ 4.000,00 para o 
Coordenador do Sistema de Controle Interno. Art. 
85. Fica criada 01 (uma) Função Gratificada Nível 2. 
Art. 86. Ficam extintas 25 (vinte e cinco) Funções 
Gratificadas Nível 5 e 01 (uma) Função Gratificada 
Nível 1. TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 87. Os cargos públicos criados, nos termos des-
ta Lei Complementar, passam a integrar o Quadro 
Geral de Pessoal (Cargos em Comissão) da Prefei-
tura do Município de Diadema, observada a quanti-
dade, lotação, referência salarial e requisitos para 

provimento, especificados no Anexo I desta Lei 
Complementar. Art. 88. Em decorrência do disposto 
nos arts. 82 e 83 desta Lei Complementar, fica alte-
rado o Anexo IV (Cargos em Comissão) da Lei Com-
plementar nº 36, de 17 de março de 1995, conforme 
especificado no Anexo II desta Lei Complementar. 
Art. 89. Em decorrência do disposto nos arts. 82 e 83 
desta Lei Complementar, fica alterado o Anexo VI 
(Cargos em Comissão – Lotação por Secretarias) da 
Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 1995, 
no que se refere, exclusivamente, a quantidade e 
total geral de cargos. Parágrafo único. As alterações 
mencionadas no caput deste artigo serão publica-
das, mediante ato administrativo próprio do Poder 
Executivo, constando como alteração do Anexo VI 
(Cargos em Comissão – Lotação por Secretarias) da 
Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 1995, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da pu-
blicação desta Lei Complementar. Art. 90. Em decor-
rência do disposto nos arts. 84 e 86 desta Lei Com-
plementar, fica alterado o Anexo VIII (Gratificação de 
Função – Lotação por Secretarias) da Lei Comple-
mentar nº 36, de 17 de março de 1995, no que se 
refere, exclusivamente, a quantidade e total geral de 
funções gratificadas. Parágrafo único. As alterações 
mencionadas no caput deste artigo serão publica-
das, mediante ato administrativo próprio do Poder 
Executivo, constando como alteração do Anexo VIII 
(Gratificação de Função – Lotação por Secretarias), 
da Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 
1995, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação desta Lei Complementar. Art. 91. As 

atribuições das unidades administrativas criadas e 
transformadas nos termos desta Lei Complementar, 
bem como a descrição das atribuições dos cargos 
públicos e funções gratificadas criados, serão defini-
dos por Decreto do Poder Executivo, no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data da publicação desta 
Lei Complementar. Art. 92. As adequações adminis-
trativas e orçamentárias, que se fizerem necessárias 
em decorrência da aplicação desta Lei Complemen-
tar, serão efetivadas por meio de atos administrati-
vos próprios, no prazo de 60 (sessenta) dias conta-
dos da data da publicação desta Lei Complementar. 
Art. 93. Fica alterado o art. 27 da Lei Complementar 
nº 36, de 17 de março de 1995, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 27. Nenhuma unidade 
administrativa será criada sem que haja o respectivo 
cargo em comissão ou função gratificada, de chefia, 
direção ou coordenação correspondente.” Art. 94. As 
denominações das unidades administrativas altera-
das pelos arts. 41 a 50 desta Lei Complementar fi-
cam automaticamente retificadas no bojo das leis e 
decretos municipais vigentes. Art. 95. As despesas 
com a execução desta Lei Complementar correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, con-
signadas no orçamento, suplementadas se neces-
sário. Art. 96. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Diadema, 16 de junho de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de 
Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabi-
nete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretá-
ria de Assuntos Jurídicos ODAIR CABRERA Secre-
tário de Gestão de Pessoas
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WIRE TUBE ARTEFATOS DE METAL 
LTDA - EPP, torna público que requereu à 
Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a 
Renovação da Licença de Operação para 
atividade de produção de artefatos es-
tampados de metal, sito à Rua Cabo João 
Romeu Teixeira, 111/121, Capuava, CEP 
09380-170, Mauá, SP, conforme consta no 
Processo Administrativo n° 4652/2017.

Balanço Patrimonial - 
ORG NÃO GOVERNAMENTAL MÃOS AMIGAS INTERNACIONAL CNPJ: 05.491.390/0001-63 - Período: Janeiro a Dezembro de 2020

ATIVO TOTAL                  123.187,63 
ATIVO - CASA DE PASSAGEM                                              35.414,02 
ATIVO CIRCULANTE     35.414,02 
DISPONIVEL                  35.414,02 
BANCOS CONTA MOVIMENTO                 35.414,02 
Caixa Economica C/C 538-2     35.414,02 
ATIVO - SCFV III                   15.707,48 
ATIVO CIRCULANTE     15.707,48 
DISPONIVEL                  15.707,48 
BANCOS CONTA MOVIMENTO                                            15.707,48 
Caixa Economica C/C 537-4      15.707,48 
ATIVO -  SCFV II                  43.254,92 
ATIVO CIRCULANTE     43.254,92 
DISPONIVEL                   43.254,92 
BANCOS CONTA MOVIMENTO                                           43.254,92 
Caixa Economica C/C 536-6     43.254,92 
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ONG                                        28.811,21 
IMOBILIZADO                     50.063,62 
Móveis e Utensilios                      6.815,62 
Equipamentos de Informatica     5.048,00 
Veiculos                                   37.850,00 
Máquinas e Equipamentos         350,00 
DEPRECIAÇÃO                     -21.252,41 
Móveis e Utensilios                      -1.305,81 
Equipamentos de Informatica     -1.817,31 
Veiculos                                  -17.744,25 
Máquinas e Equipamentos      -385,04
PASSIVO TOTAL                  123.187,63 
PASSIVO - CASA DA PASSAGEM                   35.026,36 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                         34,31 
IRRF s/ Salarios                            34,31 
CONTAS A PAGAR                      1.505,00 
Cheques a Compensar     1.505,00 
CONTA CORRENTE      33.154,95 
Casa de Passagem     33.154,95 
PATRIMONIO LIQUIDO        332,10 
RESERVAS DE LUCROS     3.989,37 
SUPERAVIT                     3.989,37 
( - ) DÉFICIT                     -3.657,27 
( - ) Déficit                       -3.657,27 
CONTAS AUXILIARES                    -   
Resultado do Exercicio                     -   
PASSIVO - SCFV III     5.521,36 
CONTA CORRENTE      16.816,18 
SCFV III                                     16.816,18 
PATRIMONIO LIQUIDO    -11.294,82 
RESERVAS DE LUCROS     25.841,72 
SUPERAVIT                     25.841,72 
( - ) DÉFICIT                   -37.136,54 
( - ) Déficit                   -37.136,54 
CONTAS AUXILIARES                   -   
Resultado do Exercicio                    -   
PASSIVO - SCFV II     63.032,70 
CONTA CORRENTE      46.130,50 
SCFV II                                    46.130,50 
PATRIMONIO LIQUIDO     16.902,20 
RESERVAS DE LUCROS     16.993,10 
SUPERAVIT                    16.993,10 
( - ) DÉFICIT                           -90,90 
( - ) Déficit                           -90,90 
CONTAS AUXILIARES                   -   
Resultado do Exercicio                   -   
PASSIVO - ONG                     19.607,21 
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                                        5.134,40 
Contribuição Sindical a Recolher                                              5.134,40 
PATRIMONIO LIQUIDO - ONG                                             14.472,81 
RESERVAS DE LUCROS     36.975,46 
SUPERAVIT                      36.975,46 
( - ) DÉFICIT                  -11.271,58 
( - ) Déficit                  -11.271,58 
CONTAS AUXILIARES    -11.231,07 
Resultado do Exercicio    -11.231,07 
 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE BALANÇO PATRI-
MINIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO MAIS PATRIMO-
NIO LIQUIDO  IMPORTAM O EM R$ 142.566,36 (CENTO E VINTE E 
TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRÊS 
CENTAVOS).     

DIADEMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Demonstrativo de Resultado do Exercicio (Valores em Reais)
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 

Data de encerramento: 31/12/2020
Receitas Brutas - SCFV II                               189.489,50 
Repasse - SCFV II                                               189.489,50 
Despesas Administrativas                              -189.489,50 
Salarios e Ordenados                               -109.199,86 
13. Salario                                                    -1.413,28 
Férias                                                                    -25.727,64 
FGTS                                                                    -10.012,09 
Vale Transporte                                                     -8.470,56 
Pis s/ Salarios                                                       -1.334,88 
FGTS Rescisorio                                                    -5.993,71 
Telefone                                                                       -758,75 
Contabilidade                                                   -3.685,00 
Copa e Cozinha                                                      -340,00 
Despesas c/ Alimentação                                     -6.679,70 
Manutenção e Reparos                                  -1.034,00 
Material de Consumo                                     -2.000,00 
Combustivel                                                    -9.345,70 
Material para Oficina                                   -2.393,58 
Despesas Bancarias                                  -1.100,75 
Resultado do Periodo - SCFV II                                  -   
Receitas Brutas -  SCFV III                                 185.143,82 
Repasse -  SCFV III                                                185.143,82 
Despesas Administrativas                                -185.143,82 
Salários e Ordenados                                -112.843,76 
13. Salario                                                   -12.477,24 
Férias                                                                   -20.329,27 
FGTS                                                                  -11.493,11 
Vale Transporte                                                   -4.531,39 
Pis s/ Salarios                                                  -1.517,96 
FGTS Rescisorio                                                 -10.303,74 
Telefone                                                                      -184,99 
Contabilidade                                                   -2.680,00 
Despesas c/ Alimentação                                       -739,36 
Manutenção e Reparos                                     -1.034,00 
Combustivel                                                          -5.494,62 
Material Para Oficinas                                      -289,88 
Despesas Bancarias                                    -1.224,50 
Resultado do Periodo -  SCFV III                                 -   
Receitas Brutas - Casa de Passagem               290.669,33 
Repasse - Casa de Passagem                 290.669,33 
Despesas Administrativas                                -290.669,33 
Salarios e Ordenados                              -143.248,88 
13. Salario                                                 -12.300,51 
Férias                                                                 -15.959,53 
FGTS                                                                -12.856,46 
Vale Transporte                                                    -7.515,94 
Pis s/ Salarios                                                     -1.574,09 
FGTS Rescosorio                                                    -1.810,92 
Alugueis de Imoveis                                                    -26.206,68 
Energia Eletrica                                                     -4.383,45 
Água e Esgoto                                                      -19.598,24 
Telefone                                                                       -2.129,53 
Material de Higiene e Limpeza                     -1.060,00 
Contabilidade                                                  -2.345,00 
Copa e Cozinha                                                   -6.499,54 
Despesas c/ Alimentação                                 -16.446,76 
Manutenção e Reparos                                       -2.750,61 
Material de Consumo                                     -5.075,90 
Combustivel                                                     -362,79 
Mão de Obra Temporaria                                   -7.320,00 
Despesas Bancarias                                  -1.224,50 
Resultado do Periodo - Casa de Passagem                    -   
Doações - ONG                                                   13.150,00 
Festa, Bazar e Eventos                                  13.150,00 
Despesas Administrativas                                    -24.381,07 
Outras Despesas Diversas                                     -18.485,97 
Depreciação e Amortização                                        -3.414,12 
Juros                                                                     -1.975,98 
Multa                                                                       -505,00 
Resultado do Periodo - ONG                                     -11.231,07 
RESULTADO TOTAL DO PERIODO                       -11.231,07
 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO 

DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
DIADEMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ORGANIZACÃO NÃO GOVERNAMENTAL MÃOS AMIGAS INTERNACIONAL – ONGMAI, e uma associação de direito privado, entidade 
civil, sem fins econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, 
sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e fora na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.
Tem por objetivo cooperar com os poderes públicos, municipal, estadual e federal, na promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social, em parcerias, no atendimento a população abaixo da linha da pobreza, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protética das famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria 
de qualidade de vida. Prevendo o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter protético e proativo. 
NOTA 02. APRESENTACÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e a Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade 1409/2012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata em especifico, dos aspectos 
contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
NOTA 03. POLITICAS CONTÁBEIS 
Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltaram:
a) IMOBILIZADO
Este demonstrado pelo custo de aquisição, ajustados por depreciação calculada pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do 
tempo de vida útil, por espécies de bens.
b) DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES 
As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em conta da receita.
c) SUBVENÇÕES E CONVENIOS E PROJETOS
A ONGMAI recebeu no ano de 2020 as seguintes subvenções e convênios e os projetos executados como segue:
DESCRIÇÃO 

SECOFVI  II
Serviço de Proteção básica -  Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

SECOFVI III
Serviço Proteção básica - Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

CASA DE PASSAGEM
Serviço de alta complexidade
Casa de Passagem para pessoas em 
situação de rua 

NUMERO DE 
ATENDIDOS

128
Crianças e 
adolescentes 
de 06 a 15 
anos.
120
Crianças e 
adolescentes 
de 15 a 17 
anos
216
Acima de 18 
anos 

2020
VALOR 

RECEBIDOS
R$ 
235.620,00

R$ 
201.960,00

R$ 
275.400,00
48.424,28 
Recurso 
reutilizado 
do ano de 
2019

VALORES 
CONSUMIDOS
R$ 
189.489,50

R$ 
185.143,82

R$ 
290.669,33

VALORES A 
UTILIZAR

R$ 46.130,50
Recursos 
Transferidos 
para o Ano de 
2021
R$ 16.816,18 
Recursos 
Transferidos 
para o Ano de 
2021
R$ 33.154,95
Recursos 
Transferidos 
para o Ano de 
2021

• Os saldos da Entidades não serão devolvidos em 2020, os recursos serão transferidos para o ano de 2021.
NOTA 04. AUXILIOS E SUBVENCÕES DO PODER PUBLICO.  

A ONGMAI recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Publico
PROJETO                       ENTIDADE           MUNICIPAL                 ESTADUAL         FEDERAL                     TOTAL
SECOFVI  II                                  0,00               46.200,00                     55.000,00        134.420,00              235.620,00
SECOFVI  III                                  0,00               73.400,00                     20.000,00        108.560,00             201.960,00
CASA DE PASSAGEM                  0,00             135.038,05                     62.791,95          77.570,00              275.400,00
ENTIDADE                         13.150,00                        0,00                              0,00                   0,00                13.150,00
NOTA 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
                                                                                                                                                                                  2019                         2020
CAIXA                                                                                                                                                                     0,00                          0,00
BANCOS                                                                                                                                            55.225,00                 94.376,42
APLICACÕES FINANCEIRAS                                                                                                                     0,00                            0,00
TOTAL                                                                                                                                                            55.225,00                 94.376,42
As aplicações financeiras correspondem à aplicação automática diária. 
NOTA 06.  IMOBILIZADO
                                                                                                                                                                                  2019                          2020
MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                              6.815,62                  6.815,62
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                                              5.048,00                   5.048,00
VEICULOS                                                                                                                                            37.850,00                37.850,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                 350,00                         350,00
TOTAL                                                                                                                                                            50.063,62                 50.063,62
NOTA 07. PATRIMONIO LIQUIDO.
Esta composta pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e ma-
nutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.
A ONGMAI não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede 
vantagens sob nenhuma forma.
NOTA 08. CRITERIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
A) RECEITAS
As receitas com donativos, contribuições e subvenções vêm sendo reconhecidas de acordo com a realização financeira (regime de caixa). 
As receitas com aplicações financeiras, vendas e serviços são registradas de acordo com a sua competência, independentemente de sua 
realização em moeda.
B) DESPESAS
As despesas estão registradas pelos seus valores originais, e de acordo com sua competência, e se referem a gastos necessários à manu-
tenção das atividades da associação.
NOTA 09. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
De acordo com a publicação no D.O.U. Do dia 01/04/2015, a Organização Não Governamental Mãos Amigas – ONGMAI através do processo 
nº 71000.050057/2012-40 obteve a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.
NOTA 10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas 
suas despesas.
NOTA 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Gratuidades concedidas pela entidade, no exercício, através dos seus projetos Assistenciais, totalizam um montante de R$ 726.130,00 
O atendimento da ONGMAI aos usuários, é totalmente gratuito, sem cobrança de taxas, mensalidades, serviços, porcentagens ou outros.
NOTA 12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2020 foi de R$ 121.537,99.
NOTA 13. AUTORIZACÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.  
A diretoria da Entidade autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeira em 18/06/2021

ANTONIO PACHECO DOGOLI
PRESIDENTE

CPF: 809.799.988-91

FABIANA REGINA REGALO ALVAZ
CONTADORA

CRC: 1SP248619/O-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Conforme o Art. 17º do Estatuto Social ficam 
todos os cooperados da COOPERATIVA DE 
TRABALHO ACESSO CULTURAL EDU-
CACIONAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA 
- COOPACESSO convocados a comparece-
rem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada virtualmente, devido a pandemia 
de Covid-19, tendo o mesmo valor que as 
realizadas na sede social, nesta cidade, na 
Avenida Queirós Filho, nº2690, sala 1, Vila 
Guaraciaba, às 9h 30min, em primeira con-
vocação, ou às 10h00 horas, em segunda 
convocação, no dia 27 de junho de 2021, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
1. Aprovação do Estatuto Social;
2- Aprovação da antecipação da eleição do 
Conselho Diretor;
3- Eleição do Conselho Diretor;
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira 
convocação às 9h 30min, com a presença 
da maioria dos associados e, em segunda 
convocação, com qualquer número, meia 
hora depois, não exigindo o Estatuto quorum 
especial.

Santo André, 15 de junho, de 2021.

Leonardo José Dutra Campos
Presidente
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