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Em Diadema, a vacinação contra a gripe acontece nas 20 UBS, sem necessidade de agendamento

Otimismo o setor da construção só não é maior devido à pandemia de covid e do custo dos materiais

Arquivo 

Freepik

O ABC encerrou a 29ª semana epide-
miológica deste ano, no últi mo sábado 
(24), com o me nor nú me ro de casos de 
covid-19 desde o final de 2020: 2.545 
ca   sos confirma dos nos sete municípios, 
total 25,6% infe rior ao apurado nos sete 
dias anterio  res. Em contrapartida, o nú-
me ro de mortes por covid-19 no ABC 
interrompeu duas semanas seguidas de 
redução e cresceu 7,5% na mesma com-
paração, para 129. Nos se te dias anteri-
ores, 120 pessoas per de ram a vida para a 
doença. Com isso, a média diária de óbi-
tos saltou de 17 para 18. Ainda segundo 

a Fundação Seade, os hospitais públicos 
da região tinham 487 dos 1.095 leitos 
de UTI ocupados ontem (26), o que re-
presenta taxa de ocupação de 44,5%. Sete 
dias antes, o indicador estava em 47,1%. 
Já em relação à taxa de contágio da covid, 
segundo a plataforma Info Tracker, está 
em 0,69, acumulando 36 dias seguidos 
de queda. Isso significa que ca da 100 
pessoas transmitem a doença para 69. 
O indicador mede a velo cidade de esp-
alhamento de uma doença. Quan do é 
menor ou igual a 1, espera-se queda no 
nú mero de casos.
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Casos de covid-19 nos municípios do  ABC 
caem ao menor patamar em sete meses

À espera de mais doses, prefeitura 
decide priorizar imunização de 

crianças contra a influenza

Dermatite atópica 
provoca reflexos na saúde 
mental,  alerta especialista

Ministério da 
Saúde reduz intervalo 
entre doses da Pfizer 

de 90 para 21 dias
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A 29º semana epide mio  ló gica teve 2.545 ca   sos da 
doença confirma dos nos sete municípios, total 

25,6% infe rior ao apurado nos sete dias anterio  res

Avistar famílias inteiras vivendo nas 
ruas se torna cada vez mais comum
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Com aumento do desemprego 
e de despejos, abrigos recebem 

70% mais famílias sem-teto 

SãO paUlO

O setor da construção co meçou 2021 
com expectativa de crescer 4% neste ano. 
Com os desafios decorrentes da pandemia 
de covid-19 e a continuidade dos aumen-
tos nos custos dos materiais, a projeção 
foi reduzido para 2,5% em março. Agora, a 
expectativa da Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) pa ra o Produto 
Interno Bruto (PIB) do setor voltou a subir 
para 4%, o que seria seu maior crescimen-
to desde 2013. As informações integram o 
estudo Desempenho Eco nô mico da Indústria 
da Cons tru ção – 2º Trimestre de 2021, pro-
duzido pela CBIC.

A Prefeitura de Ribeirão Pires in-
formou que a cidade alcançou, nesta 
segunda-feira (26), a marca de 81%  da 
população adulta vacinada com a primeira 
dose contra a covid-19. A projeção é que 
até o dia 15 de agosto todos os adultos 
sejam vacinados. “Se tivermos a entrega 
de mais imunizantes, conforme previsto, 
podemos ser uma das primeiras cidades 
do Estado a alcançar a marca de todos 
os adultos vacinados pelo menos com 
a primeira dose, o que deve ocorrer na 
primeira metade de agosto”, disse  Audrei 
Rocha, secretário de Saúde. Página  3 Página 4

Construção civil
prevê crescimento
 de 4%para o setor 

neste ano

Cidade já aplicou 
primeira dose contra 
a covid-19 em 81% da 

população adulta
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Com pandemia, abrigos recebem 
70% mais famílias sem-teto

Avistar famílias inteiras vivendo nas ruas de São Paulo se torna cada vez mais comum

O ajudante geral Ismael dos 
Santos, de 24 anos, a mulher 
Juliane Stefany, de 29, e o filho 
Victor, de apenas sete meses, 
vivem desde fevereiro em uma 
unidade de acolhimento no 
centro de São Paulo. A antiga 
casa da família - alugada, em 
São Sebastião, no litoral norte 
paulista - ficou para trás após 
perderem o sustento na pan-
demia. “A gente trabalhava na 
praia, em quiosque. A praia 
fechou e ficamos sem opção”, 
conta o pai. “Estávamos prati-
camente passando fome.”

Avistar famílias inteiras vi-
vendo nas ruas de São Paulo 
se torna cada vez mais comum 
e essa percepção se reflete no 
fluxo de acolhidas em abrigos. 
Em um ano, o total de pessoas 
atendidas pelos centros da pre-
feitura para famílias cresceu 
70%, acelerado pelo desem-
prego e despejos. Em maio de 
2020, em média, ao menos 204 
pessoas por dia eram atendidas 
pelos Centros de Acolhimento 
Especial (CAEs) para famílias. 
Em maio de 2021, foi para 348 
(adultos e crianças), conforme 
a Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

A demanda por abrigo é ain-
da maior no inverno - na última 
terça, a capital registrou - 2,3°C 
no extremo sul, recorde em 17 
anos. Há ainda unidades exclu-
sivas para mães e bebês, que ti-
veram alta de 58% - ante alta de 
11% dos acolhimentos em geral

Há cerca de um mês, San-
tos conseguiu trabalho em um 
depósito, perto do CAE onde 
tem ficado, no centro. Todo 
dia, pela manhã, leva o bebê 
para a creche, a poucas qua-
dras do endereço. “Meu filho 
sai às quatro horas da tarde, 
dificilmente a mãe dele vai 
conseguir emprego que sai às 
quatro para buscar ele.”

O desemprego também 
preocupa Ana (nome fictício), 
que mora no mesmo centro 
com a filha e dois netos. Recém-
chegada do interior de Minas, 
ela tem dificuldades para a re-
colocação. “Aqui em São Paulo 
tem muito preconceito. Se você 
mora em abrigo, não te dão 
emprego”, relata. “É sempre 
melhor ter sua própria casa, 
mas entre morar na rua, aqui é 
melhor. Tem muita gente que 
não dá valor. Tem o quarto e o 
banheiro da gente, a televisão.” 

Nos abrigos especiais é possível 
ficar por período mais amplo e 
usar o espaço para refeições.

Fora dos abrigos também 
se vê o drama das famílias sem-
teto. Quase todo dia, Ana Paula 
da Silva, de 36 anos, vai com os 
filhos Renata Vitória, de nove 
anos, e Santiago Luiz, de um, a 
uma quadra no Glicério, onde 
a Associação Rede Rua entrega 
marmitas na hora do almoço. 
“Pego três. O bebê quase não 
come, então a gente guarda 

o resto dele e come na janta”, 
conta. Desempregada, sonha 
em comprar uma carroça. 
“Traba lho na rua, cato latinha, 
ferro, tudo que achar, vou 
pegando para poder comple-
mentar a renda.”

Em situação de rua há sete 
anos, Ana já morou na Praça 
da Sé, agora, vive em uma ocu-
pação na região. “Cada um tem 
seu cantinho, pega uma ma-
deira e coloca. É igual à rua, a 
diferença é que tem teto.” (AE)
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Desemprego fez aumentar número de pessoas em situação de rua
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Covid: Anvisa recebe pedido de uso 
emergencial de vacina da Sinopharm

Bolsonaro afirma que Mourão 
‘por vezes’ atrapalha governo

Joice presta depoimento, e Polícia 
Civil fará perícia em apartamento

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu, nesta segunda-feira 
(26) a solicitação de autorização 
temporária de uso emergencial 
para vacina contra a covid-19 
da empresa Sinopharm. O pe-
dido foi apresentado pela em-
presa Blau Farmacêutica, que 
re presenta a vacina do labo-
ratório chinês no Brasil.

A vacina da Sinopharm é pro-
duzida a partir de um vírus ina-
tivado O imunizante é aplicado 
em duas doses, com um intervalo 
de três a quatro semanas entre 
elas. O produto é recomendado 
para pessoas acima de 18 anos 
de idade, de acordo com os dados 
conhecidos até o momento.

Em nota, a Anvisa informa 
que as primeiras 24 horas serão 
utilizadas para fazer uma tria-

O presidente Jair Bolso-
naro fez críticas à atuação do 
vice Hamilton Mourão, nesta 
segunda-feira (26) e afirmou 
que “por vezes” ele atrapalha o 
governo. Em entrevista à rádio 
Arapuan, da Paraíba, Bolsona-
ro disse que a função de vice 
é similar à do cunhado: “Você 
casa e tem que aturar, não pode 
mandar embora”.

Ao justificar a decisão de 
não apoiar candidaturas nas 
eleições municipais de 2020, 
declarou que a escolha do 
vice em 2022 será feita com 
mais cuidado, não “a toque de 
caixa”, como disse ter feito na 
campanha de 2018. O presi-
dente revelou que cogita a 
possibilidade de escolher uma 
mulher, um nordestino ou um 
mineiro, perfis “agregadores”, 

Por mais de duas horas, a 
deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) prestou depoimento à 
Polícia Civil do Distrito Federal 
nesta segunda-feira (26) sobre 
os ferimentos no seu corpo, 
descobertos por ela e seu mari-
do, o médico Daniel França, no 
último dia 18.

A parlamentar não sabe 
explicar como os machucados 
aconteceram, mas suspeita que 
alguém se escondeu em seu 
apartamento durante o dia e a 
agrediu na madrugada a man-
do de um algoz. Essa pessoa 
seria um adversário político, 
segundo a deputada. O casal, 
no entanto, não descarta com-
pletamente a possibilidade de 
um acidente doméstico, envol-
vendo uma ou mais quedas.

Joice levou às autoridades 

gem do processo e verificar se 
os documentos necessários para 
avaliação estão disponíveis. “Se 
houver informações importantes 
faltando, a Anvisa pode solicitar 
as informações adicionais ao la-
boratório”, declara o órgão.

O estudo clínico do imuni-
zante foi desenvolvido na Ar-
gentina, Peru, Emirados Árabes, 
Egito e China. Em maio, a vacina 
foi aprovada para uso emergen-
cial pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

De acordo com a Resolução 
que regulamenta o uso emergen-
cial de vacinas, o prazo de análise 
do pedido pode ser de sete ou 30 
dias. “O prazo de avaliação do 
pedido de uso emergencial não 
considera o tempo do processo 
em status de exigência técnica”, 
destacou a Anvisa. (AE)

segundo Bolsonaro.
“A escolha do meu vice na 

última foi muito em cima da 
hora, assim como a composição 
das bancadas, principalmente 
para deputado federal. Mui-
tos parlamentares, depois de 
ganharem com o nosso nome, 
transformaram-se em verda-
deiros inimigos. O vice é uma 
pessoa importantíssima para 
agregar simpatia.”

Isolado no governo, Mou-
rão afirmou ao Estadão que 
não sabe o que se discute no 
Pla nalto. “É muito chato o 
presidente fazer uma reunião 
com os ministros e deixar seu 
vice-presidente de fora”, disse, 
em junho, em entre vista ao 
jornal. Mourão avaliou que 
isso não é bom para a socie-
dade. (AE)

um objeto encontrado em sua 
casa que, segundo a parlamen-
tae, não é de ninguém do seu 
convívio. Disse, ainda que não se 
trata de arma ou objeto cortante.

A Polícia Civil deverá fazer 
perícias no apartamento de 
Joice e também no seu carro. 
Na semana passada, circulou 
notícia falsa que dizia que o 
Estadão tinha publicado re-
portagem informando que 
a deputada teria sofrido um 
acidente de carro após dirigir 
sob efeito de álcool.  Ainda na 
delegacia nesta segunda-feira, 
Joice disse também que regis-
trou um boletim de ocorrência 
contra o senador Styvenson 
Valetim (Podemos-RN) que fez 
um vídeo falando sobre os feri-
mentos dela, com insinuações 
sobre o que teria ocorrido. (AE)

Ministério da Saúde 
reduz intervalo entre 

doses da Pfizer de 
90 para 21 dias

O secretário executivo do 
Ministério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, confirmou nesta segunda-
feira (26) que o intervalo entre a 
aplicação da primeira e segunda 
doses da vacina da Pfizer vai ser 
reduzido para 21 dias. Hoje, após 
ser imunizado com a primeira 
dose, é preciso esperar três meses 
para tomar a segunda aplicação 
do medicamento contra a co-
vid-19. O anúncio foi feito pelo 
secretário a jornalistas, mas não 
foi informado quando a mudança 
vai ser posta em prática. “Precisa 
ver qual é o melhor timing disso, 
mas que vai diminuir, vai”, disse.

Apesar de dar como certa a 
redução do intervalo, Cruz afir-
mou que vai aguardar para saber 
quantas doses o Brasil receberá 
da vacina em agosto. “Vamos 
conversar com o laboratório para 
ver qual o cenário do próximo 
mês de entrega das doses. Além 
da questão da epidemia, precisa-
mos verificar o cenário de abas-
tecimento”, declarou.

A decisão de reduzir o inter-
valo entre as doses da vacina tem 
como objetivo conter o avanço da 
variante indiana do coronavírus, 
a Delta. Pesquisa do laboratório 
francês Pasteur indica que a 
primeira dose da Pfizer tem uma 
proteção de apenas 10% contra 
a variante. Por outro lado, com 
as duas doses tomadas, a taxa 
sobe para 95%. (AE)

Brasil ultrapassa 
60% da população 
vacinada com 1ª 

dose contra  covid

O Brasil ultrapassou, nesta 
segunda-feira (26), a marca de 
60% da população vacinada con-
tra a covid-19. São mais de 96 
milhões de brasileiros, dos 160 
milhões com mais de 18 anos, 
que receberam a primeira dose 
do imunizante em todo o país. 
Além disso, 35,9 milhões de pes-
soas tomaram a segunda dose ou 
a dose única e já estão com o ciclo 
de imunização completo. 

Do total de 164,4 milhões de 
doses enviadas para os estados, 
81,5 milhões são da Astraze-
neca/Oxford; 60,4 milhões são 
da Coronavac/Sinovac; 17,8 mi-
lhões de Pfizer/BioNTech; e 4,7 
milhões da Janssen, imunizante 
de dose única. 

n MAIS DOSES
O Ministério da Saúde infor-

mou nesta segunda que inicipu a 
distribuição de mais 10,2 mi lhões 
de vacinas contra a covid-19 
aos estados. A entrega de todos 
os lotes deve ser finalizada na 
quarta-feira (28). De acordo com 
a pasta, serão distribuídas 4,8 
milhões de doses da Astrazene ca, 
3,3 milhões da Coronavac e 2,1 
milhões da Pfizer.

Ainda nesta segunda, o Bu-
tantan  entregou mais 1,5 milhão 
de doses da vacina contra o novo 
coronavírus ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), do 
Ministério da Saúde. (Agências)
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Construção prevê crescimento de 4%  
para o setor neste ano, o maior desde 2013
Apesar do otimismo revelado em estudo, presidente da CBIC diz que setor “é como uma Ferrari com freio de mão puxado”

O setor da construção co
meçou 2021 com expectativa 
de crescer 4% neste ano. Com 
os desafios decorrentes da pan
demia de covid19 e a continui
dade dos aumentos nos custos 
dos materiais, a projeção foi 
reduzido para 2,5% em março. 
Agora, apesar da capacidade 
de produção limitada, princi
palmente em função do desa
bastecimento e do aumento 
do preço do aço, a expectativa 
da Câmara Brasileira da In
dústria da Construção (CBIC) 
pa ra o Produto Interno Bruto 
(PIB) do setor voltou a subir 
para 4%, o que seria seu maior 
crescimento desde 2013.

As informações integram 
o estudo Desempenho Eco nô
mico da Indústria da Cons tru
ção – 2º Trimestre de 2021, 
produzido pela CBIC e apre
sentado durante evento on
line realizado ontem (26). 

Em junho, o nível de ati
vidade do setor atingiu 51 pon
tos. Foi o melhor desempenho 
desde setembro do ano passado 
(51,2 pontos) e também o melhor 
junho desde 2011, quando o in
dicador alcançou 51,7 pontos. O 
índice alcançado no mês passado 

também foi o me lhor observado 
no primeiro semestre e é su
perior à média histórica  (45,6 
pontos). Os números integram 
a Sondagem Indústria da Cons
tru ção, realizada pela Confe
dera çã o Nacional da Indústria 
(CNI) com apoio da CBIC.

Para o presidente da CBIC, 
José Carlos Martins, apesar dos 
resultados positivos, a cons
trução cresce bem abaixo de 
sua capacidade. “A construção 
é como uma Ferrari com freio 
de mão puxado. Poderia ser 
um ano histórico em termos 
de crescimento e contratação 
de trabalhadores, mas alguns 
fatores, como o aumento dos 
insumos, criaram temor nos 
empresários. Acabou que não 
estamos com a atividade que 
poderíamos estar”, afirmou.

n  AUMENTOS
A falta ou o alto custo das 

matériasprimas continua sen
do o principal problema en
frentado pelos empresários da 
cons trução pelo quarto trimes
tre consecutivo, alcançando 
55,5% dos pesquisados na 
Sondagem. Desde o 3º trimes
tre de 2020, o setor sente os 

efeitos do aumento expressivo 
nos custos dos seus insumos.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC), calculado 
e divulgado pela Fundação Get
ulio Vargas (FGV), acu mulou, 
nos últimos 12 meses encerra
dos em junho, alta de 17,36%. 
Esse resultado é justificado pelo 
incremento expressivo no custo 
com materiais e equipamentos 
– que, no mesmo período, regis
trou alta de 34,09%. Tratase de 

recorde histórico para o período 
desde que a série começou a ser 
divulgada pela FGV, em 1996.

A carga tributária foi apon
tada pelos empresários como 
o segundo principal pro blema 
enfrentado no 2º trimestre. Na 
comparação com o trimestre pas
sado, esse foi o item com maior 
crescimento nas assinalações, 
passando de 24,7% para 31,5%.

Segundo a Sondagem Indús
tria da Construção, as expecta

Arquivo

Otimismo do setor só não é maior por conta da pandemia e do aumento nos custos dos materiais

tivas dos empresários perman
ecem positivas em julho, apesar 
de menos intensas do que em 
junho. O incremento do crédito 
imobiliário, as taxas de juros ain
da em baixos patamares, a me
lhora do ambiente econômico, 
a demanda consistente mesmo 
diante da pandemia e a con
tinuidade de pequenas refor
mas são algumas das razões 
que ajudam a justificar a pro
jeção. (Reportagem Local)

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

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)

Entidades pedem ‘total rejeição’ a PL sobre mudanças no IR

Mais de 20 entidades de 
diferentes setores da economia 
lançaram manifesto solicitando 
“total rejeição” das mudanças no 
Imposto de Renda (IR) propos
tas pelo PL 2.337/21. O texto au
mentaria a carga de impostos e a 
complexidade do sistema tribu
tário brasileiro, segundo docu
mento assinado por instituições 
co mo a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Confederação 
Nacional de Serviços (CNS) e as 
associações comerciais de São 
Paulo (ACSP), Minas Gerais (AC
Minas) e Rio de Janeiro (ACRJ).

O projeto foi apresentado 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em junho e tem 
como relator o deputado fe de
ral Celso Sabino (PSDBBA).

As entidades classificam 
co mo retrocesso o retorno 
da tri  butação de dividendos, 
defendendo que a medida foi 
acer tadamente extinta há 25 
anos, “com reconhecidos resul

tados em termos de arrecada
ção”. Além disso, consideram 
que as alterações abalariam a 
segu rança jurídica, tanto para 
os ne gócios já instalados no 
país, quanto para novos in
vestimentos em meio ao atual 
contexto de crise sanitária.

“Durante décadas, as em
presas se organizaram finan
ceira e societariamente no pres

suposto de que essas seriam 
as regras aplicáveis. Mudálas, 
além de produzir efeitos diame
tralmente opostos àqueles 
apon tados, resulta em inaceitá
vel au mento de carga tributária 
pa ra importantes setores da eco
nomia nacional”, diz o texto.

O manifesto defende que 
essa elevação de impostos so
bre “relevantes setores da eco

nomia” poderia pressionar os 
preços, causando a “perigo sa 
perspectiva de retorno da in
flação”. As entidades criticam 
ainda o que chamam de “in
justificada eliminação da de
dutibilidade dos juros remune
ratórios do capital próprio”. 

A indução à retenção de 
dividendos é mais um ponto 
mencionado, já que retardaria o 
pagamento de tributos, gerando 
imprevisibilidade arrecadatória, 
contingenciaria o consumo dos 
acionistas e desincetivaria inves
timentos em outras empresas.

“Por essas razões, apelamos 
aos ilustres membros do Con
gresso que procedam ao arqui
vamento do projeto, mormente 
nesta ocasião em que se exige a 
atenção de todos para o enfrenta
mento da crise sanitária e seus 
desdobramentos econômicos e 
sociais, sem falar das restrições 
a um amplo debate com a socie
dade brasileira”, finalizam. (AE)

Manifesto assinado por OAB, CNS e associações comerciais aponta que projeto aumentará carga tributária
Edu Andrade/Ministério da Economia

Guedes, durante audiência com Sabino, relator do projeto

Bolsonaro: botijão de gás poderia 
ser vendido a R$ 70 no máximo

O presidente Jair Bolson
aro disse, ontem (26), que o 
preço do botijão de gás para o 
consumidor final deveria ser 
de no máximo R$ 70 e no
vamente culpou tributos es
taduais pelo valor elevado de 
produtos essenciais. “Poderia 
ser vendido a R$ 60, R$ 70, 
no máximo. Depende de o go
vernador colaborar nesse sen
tido”, afirmou o presidente à 
rádio Arapuan, da Paraíba.

Bolsonaro voltou a citar o 
valor do frete, o ICMS cobrado 
pelos Estados e a margem de 
lucro dos vendedores para jus
tificar o alto custo do gás, sem 
mencionar a responsabilidade 
do governo federal na alta dos 
preços. “O preço médio de um 
botijão de 13 kg lá onde é en
garrafado é R$ 45. Imposto 
federal: zero. Então chega a 
R$ 100, R$ 110 como? Ba
sicamente, é o ICMS, mais o 
preço do transporte a mar
gem de lucro”, esquivouse.

n REFORMA
Bolsonaro afirmou que vai 

vetar qualquer aumento de 
impostos no texto final da re
forma tributária e responsabi
lizou o Congresso por even
tuais medidas de expansão da 
cobrança de tributos. Porém, a 
proposta do próprio ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
prevê limitar o uso da decla
ração simplificada do Imposto 
de Renda da Pessoa Física e a 
cobrança de tributos sobre lu
cros e dividendos. Segundo a 
Receita, as mudanças resulta
riam em mais R$ 6,15 bi lhões 
na arrecadação federal.

“O objetivo principal (da 
reforma) é simplificála, mas 
passa pelo parlamento. Aí 
muita mudança pode ser fei
ta. O que eu já falei: nós não 
vamos admitir aumento de 
carga tributária. Se aumen
tar alguma coisa, eu veto até 
aquilo que começou comigo”, 
afirmou Bolsonaro. (AE)
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Diadema prioriza, temporariamente, 
imunização de crianças contra a gripe

A Prefeitura de Diadema, 
por meio do Programa Munici-
pal de Imunização (PMI), vai 
priorizar, temporariamente, 
a aplicação da vacina contra a 
gripe em crianças. A medida é 
necessária porque o último lote 
recebido pela Central de Imu-
nobiológicos de Diadema, na 
quarta-feira (21), foi de apenas 
1.600 doses, que foram rapi-
damente distribuídas para as 
20 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Aquelas UBS com maio-
res demandas já poderão ficar 
sem dose disponível para o 

público em geral nos próximos 
dias, enquanto a cidade aguarda 
o reabastecimento do Plano Es-
tadual de Imunização.

“A gestão aguarda o gov-
erno do Estado de São Paulo 
atender pedido feito pela 
nossa equipe da Vigilância à 
Saúde na semana passada de 
30 mil doses extras, mas ainda 
não há previsão de quando 
isso vai acontecer. À medida 
que novas doses forem rece-
bidas, nossas unidades serão 
prontamente reabastecidas. 
Enquanto isso, vamos contin-

uar insistindo para ter nosso 
pedido atendido o quanto an-
tes”, destacou o prefeito José 
de Filippi Júnior.

Até agora, segundo dados 
do Programa Municipal de 
Imunização, foram vacinadas 
98.870 pessoas contra a gripe. 
Desse público, 66.253 pessoas 
integram os grupos priori-
tários (crianças acima de seis 
meses, gestantes, puérperas, 
trabalhadores da saúde, ido-
sos e profissionais da educa-
ção) e 8.468 são pessoas com 
comorbidades.  (RL)

Fundação das Artes debate saúde mental 
em simpósio voltado a docentes e servidores

Para marcar o início das 
atividades do segundo semestre 
letivo de 2021, a Fundação das 
Artes de São Caetano realizará, 
nos dias 29 e 30 deste mês, o VII 
Simpósio de Formação Conti-
nuada de Docentes e Servi-
dores. Respeitando as medidas 
de distanciamento social por 
conta da pandemia, essa edição 
do evento, que é gratuito, será 
realizada online.

A programação do Simpósio 
é voltada ao corpo docente e 
servidores da instituição. No dia 
29, às 10h, a palestra “Projeto 
Político-Pedagógico: desafios, 
práticas e possibilidades”, mi-
nistrada pela pedagoga Neide 
Gomes, orientará os partici-
pantes sobre este instrumento 
que reflete a proposta educacio-
nal da instituição de ensino. 

Outro tema desta edição 
do Simpósio é “Empatia e 
Cooperação”, abordado pelo 
Prof. Me. Ives Alejandro 
Munoz no dia 30, às 10h. 

Munoz trará reflexões sobre 
a importância da empatia e 
da cooperação na sociedade 
e nas relações humanas, fun-
damentada em bases cientí-
ficas, e comentará experiên-
cias bem-sucedidas para o 
aumento dessas ações.

Às 15h do mesmo dia, o 
psicólogo Davi Fernandes 
encerrará a série de palestras 
com orientações aos educa-
dores sobre “Saúde Mental e 
autocuidado: reconhecimen-
to, possibilidades e ações”. 
De acordo com Davi, o auto-
cuidado tem início na obser-
vação e compreensão muito 
além do senso comum mas 
no que realmente nos falta 
e quais, diante de nossas ex-
periências, são as possibili-
dades coerentes de ações con-
gruentes para o bem-estar.

Os profissionais  que partici-
parem do evento receberão cer-
tificado emitido pela Fundação 
das Artes. (Reportagem Local)

Em R.Pires, 81% da 
população adulta 

está vacinada com a 
1ª dose contra covid

Ribeirão Pires alcançou nes-
ta segunda-feira (26), a marca 
de 81% da população adulta 
vacinada com a primeira dose 
contra a Covid-19. Mais de 
72.926 pessoas já receberam 
pelo menos a primeira aplicação 
da vacina. A projeção é que até o 
dia 15 de agosto todos os adul-
tos sejam vacinados.

“Estamos avançando no 
calendário de imunização. Se 
tivermos a entrega de mais imu-
nizantes, conforme previsto, 
podemos ser uma das primeiras 
cidades do Estado de São Paulo 
a alcançar a marca de todos os 
adultos vacinados pelo menos 
com a primeira dose, o que deve 
ocorrer na primeira metade do 
mês que vem”, afirmou  Audrei 
Rocha, secretário de Saúde. 

Segundo levantamento, a 
cidade conta com 23.372 (26%) 
da população com o esquema 
vacinal completo. (RL)
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Outros dois importantes indicadores da pandemia, ocupação de leitos de UTI e taxa de contágio na região também recuaram

O ABC encerrou a 29ª sema-
na epidemiológica deste ano, 
no últi mo sábado (24), com o 
me nor nú me ro de casos de co-
vid-19 desde o final de 2020. 
Outros dois importantes indi-
cadores, a ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e a taxa de contágio, 
também recuaram, o que sina-
liza efeito da vacinação sobre o 
cenário pandêmico da região.

A 29º semana epide mio  ló-
gica teve 2.545 ca   sos confirma-
dos nos sete municípios, total 
25,6% infe rior ao apurado nos 
sete dias anterio  res (veja grá fi
co ao la do). Trata-se da segun-
da queda consecutiva e o nível 
mais baixo des de a última se-
ma  na de 2020, quando foram 
re  gis trados 2.412 diagnósticos. 

Os dados integram painel da 
Funda ção Sis tema Esta dual de 
Aná lise de Dados (Sea de), ela  bo -
rado com ba   se em informa ções 
da Se  cre   ta ria de Estado da Saú-
de. Com a retração re gistrada 
na 29ª semana epidemiológi-
ca, a média diária de casos na 
região caiu para 364, ante 489 
nos sete dias anteriores.

Em contrapartida, o nú-
me ro de mortes por covid-19 

no ABC interrompeu duas se-
manas seguidas de redução e 
cresceu 7,5% na mesma com-
paração, para 129. Nos se te 
dias anteriores, 120 pessoas 
per de ram a vida para a doen-
ça. Com isso, a média diária de 
óbitos saltou de 17 para 18.

Os epidemiologistas alertam 
que o número de casos fun cio-
na como espécie de “in di  cador 
antecedente” da pan de mia, já 
que eventual queda na curva de 
contágio pode re  presentar, mais 

adiante, re dução na quantida-
de de in ter nações e de óbitos.

n HOSPITAIS
Ainda segundo a Fundação 

Seade, os hospitais públicos da 
região tinham 487 dos 1.095 lei-
tos de UTI ocupados ontem (26), 
o que re presenta taxa de ocupa-
ção de 44,5%. Sete dias antes, o 
indicador estava em 47,1%.

Em São Bernardo, por exem-
plo, a taxa de ocupação nos lei-
tos de UTI da rede pública está 

em 31%. A menor pressão no 
sistema de Saúde permitiu à 
prefeitura anunciar o retorno 
das aulas presenciais com 100% 
dos alunos nas redes municipal, 
estadual e particular a partir de 
2 de agosto. Desde 17 de maio, 
a cidade trabalha com o formato 
híbrido, mesclando atividades 
em sala de aula (com ocupa ção 
limitada a 35%) e remotas.

Em Santo André, a taxa nos 
leitos públicos e privados de 
UTI está em 31% – redução que 

Casos de covid-19 no ABC caem na 29ª semana  
epidemiológica ao menor patamar em sete meses

REGISTROS DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO ABC
Acompanhe a evolução dos números nos sete municípios por semana epidemiológica
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Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

o prefeito Paulo Serra (PSDB) 
atribuiu à vacinação, que “im-
pacta diretamente no avanço 
dos casos de covid-19 e na ocu-
pação de nossos hospitais.”

Segundo o Vacinômetro, pai-
nel do governo do Estado, os 
sete mu nicípios já aplicaram 
1,98 mi lhão de doses, das quais 
1,45 mi lhão de primeiras do-
ses, 477 mil segundas doses e 
62,3 mil únicas (Janssen). Só 
nos últimos sete dias foram 
apli cados 240 mil imunizantes.

n TAXA DE CONTÁGIO
Segundo a plataforma Info 

Tracker, mantida por pesqui sa-
dores da USP e da Unesp, a taxa 
de contágio no ABC está em 
0,69, acumulando 36 dias segui-
dos de queda. Isso significa que 
ca da 100 pessoas transmitem 
o novo coronavírus para 69. O 
indicador mede a velo cidade de 
espalhamento de uma doença. 
Quan do é menor ou igual a 1, 
espera-se queda no nú mero 
de casos. (Reportagem Local)
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Em ‘Tempo’, Shyamalan leva medo a uma praia
Novo longa é uma adaptação bem livre da graphic novel francesa “Sandcastle”, de Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters

Como todo o mundo, M. 
Night Shyamalan também 
acha que o tempo passa de-
pressa demais. Nos últimos 
cinco anos, o diretor foi de não 
se preocupar com seus pais a 
pensar bastante neles, e a achar 
que talvez não estejam mais 
por aqui por muito tempo. 
Com as filhas pior ainda. “Elas 
passaram de minhas filhas a 
mulheres adultas poderosas 
que são artistas maravilhosas e 
me inspiram”, disse o cineasta 
ao Estadão. Saleka, de 24 anos, 
compôs a canção “Remain”, e Is-
hana, 21, foi diretora da segun-
da unidade do novo longa do 
cineasta, “Tempo”, que estreia 
na quinta-feira (29). “Hoje, vou 
até elas procurando conse lhos. 
Tudo mudou nos últimos cinco 
anos, todos esses relaciona-
mentos se transformaram, e o 
filme fala disso”, destacou Shya-
malan, que tem ainda uma filha 
caçula, Shivana, de 16 anos.

“Tempo” é uma adapta-
ção bem livre da graphic novel 
francesa “Sandcastle”, de Pierre 
Oscar Lévy e Frederik Peeters, 
publicada originalmente em 
2011 e dada a Shyamalan de 
presente do Dia dos Pais pelas 
filhas. “Sandcastle chegou na 
hora certa”, disse o diretor, 
que costuma criar seu próprio 
material. “Não sou contra 

adaptações. É só que, quando 
me ofe recem algum livro ou 
algo assim, já tenho uma ideia 
própria sendo desenvolvida. 
Aqui, a obra tinha uma cadên-
cia veloz que me interessava e 
falava das coisas em que eu es-
tava pensando. Então veio no 
tempo certo.”

Porém, o roteirista e dire-
tor tornou o material seu. Na 
graphic novel, a família central 
é formada por um casal, uma 

filha, um filho e um cachorro. 
Em “Tempo”, Guy (Gael García 
Bernal) e Prisca (Vicky Krieps) 
são pais de Trent (Nolan River) 
e Maddox (Alexa Swinton). Ele 
é um auditor, ela, uma curadora 
de museu. Os dois brigam mui-
to, estão à beira do divórcio, e as 
férias são a última viagem jun-
tos em família. Prisca também 
está sofrendo de uma doença 
grave. Ela encontrou na inter-
net um resort luxuoso a preço 

bem camarada. Como se sabe, 
não existe almoço grátis.

A família aceita a sugestão do 
gerente de um passeio exclusivo 
numa praia deserta. Só que, logo 
na van, dirigida por Shyamalan, 
que gosta de aparecer à la Hitch-
cock em seus filmes, descobrem 
que estarão com o médico inglês 
Charles (Rufus Sewell), sua mãe, 
Agnes (Kathleen Chalfant), a 
mulher dele, Chrystal (Abbey 
Lee), que tem uma deficiência 

Um corpo que aparece na água é o primeiro sinal de que algo está errado naquela praia paradisíaca

de cálcio, e uma filha pequena, 
Kara (Mikaya Fisher). 

Na praia, encontram um 
rapper de certa fama, que 
atende pelo nome Mid-Sized 
Sedan (Aaron Pierre) e tem o 
nariz constantemente sangran-
do. Pouco depois, chega o casal 
formado pelo enfermeiro Jarin 
(Ken Leung) e a psicóloga Pa-
tricia (Nikki Amuka-Bird), que 
sofre de epilepsia.

n  CORPO
Um corpo que aparece na 

água é apenas o primeiro sinal 
de que algo está errado naquela 
praia paradisíaca. Quem tenta 
sair não consegue, terror dos 
terrores, todo o mundo enve-
lhece rapidamente. A mudança 
é mais notável, lógico, nos mais 
velhos e nas crianças. Trent vai 
dos 6 aos 11 rapidamente e 
depois aos 15 (com o ator sendo 
substituído por Luca Faustino 
Rodriguez e então Alex Wolff). 
Maddox passa dos 11 aos 16, 
sendo interpretada por Thoma-
sin McKenzie, num piscar de 
olhos. Já a pequena Kara faz 
15 anos num estalo, na pele de 
Eliza Scanlen.

Shyamalan costuma dizer 
que cada filme representa o 
momento em que está. A pas-
sagem do tempo não é a única 
preocupação do diretor. Mais 

do que nunca, o cineasta nasci-
do na Índia, que se mudou com 
os pais para os Estados Unidos 
ainda bebê, está celebrando o 
fato de ser imigrante. “Eu brin-
co que era ‘woke’ antes de todo 
o mundo. É maravilhoso ver as 
mudanças acontecendo”, disse 
Shyamalan. “Achei que era uma 
boa oportunidade de ter pes-
soas com aparências diferentes, 
com sotaques diferentes, in-
terpretando simplesmente um 
pai, uma mãe, um médico. Não 
vamos nos concentrar muito 
nisso, mas nunca acontece de 
um ator mexicano ser o pro-
tagonista de um filme de verão. 
Aqui ele é apenas um pai e um 
marido. Isso está se tornando 
normal, e muitas famílias bran-
cas americanas vão assistir e 
nem pensar sobre o assunto.”

O cineasta, que costuma 
aproveitar as sombras, os can-
tos, as frestas dos ambientes 
fechados ou claustrofóbicos, em 
“Tempo” abraça os espaços ab-
ertos. “Foi essa chance que me 
levou a realizar este filme neste 
momento”, disse Shyamalan, 
que rodou na República Do-
minicana em plena pandemia. 
“É mais difícil fazer em plena luz 
do dia. O cenário é lindo e posi-
tivo, mas todas essas coisas hor-
ríveis estão acontecendo. É um 
pesadelo ao ar livre.” (AE)

Divulgação

Estreitos vínculos de família que se 
rompem são temática do longa ‘Laços’

Como se sabe, as técnicas 
de amarrar são traiçoeiras, e 
isso vale tanto para os nós dos 
cordões de sapatos como os vín-
culos familiares. Muito frouxos, 
podem se desfazer e provocar 
tombos; apertados em dema-
sia, incomodam e fazem mal à 
circulação Os arranjos famili-
ares, que podem significar tan-
to opressão quanto segurança, 
são o tema de “Laços”, filme 
italiano de Daniele Luchetti 
baseado em romance de Do-
menico Starnone, já publicado 
no Brasil pela Todavia.

Aldo (Luigi Lo Cascio) e Van-
da (Alba Rohrwacher) são casa-
dos e têm dois filhos. A união 
é abalada pela entrada em cena 
de Lidia (Linda Caridi), colega de 
trabalho de Aldo, um radialista 
especializado em literatura. O 
casamento desmorona, Aldo vai 
morar com Lidia, mas também 
esse relacionamento não dura 
muito e ele volta para a esposa.

Há um salto no tempo, com 
o casal Aldo e Vanda já idoso, e 
com os personagens agora in-
terpretados por Silvio Orlando 
e Laura Morante. Eles contin-
uam a viver em seu espaçoso 

apartamento em Nápoles, cheio 
de livros e recordações, além de 
alguns fantasmas do passado. 
Os filhos estão crescidos. San-
dro (Adriano Giannini) e Anna 
(Giovanna Mezzogiorno) são dois 
tipos amargos.

O rapaz vem de casamen-
tos desfeitos. A irmã parece 
não se interessar por nada, 
exceto em vender o aparta-
mento dos pais e resolver seus 
problemas financeiros.

Como na prosa de Starnone, 
também no filme os pequenos 

detalhes são fundamentais. Os 
laços são metáforas das relações 
humanas, mas também signifi-
cam uma forma concreta de o 
pai ausente se reaproximar dos 
filhos. Reaproximação ilusória. 

O apartamento da família é 
outra entidade simbólica, per-
sonagem mudo na história, no 
qual se escondem objetos su-
tis, alguns comprometedores. 
Há ainda mistérios, como a 
destruição da casa sem que 
nenhum objeto de valor tenha 
desaparecido. (AE)

Em “Laços”, os pequenos detalhes são fundamentais

Divulgação

Clássico da literatura, ‘João e Maria’ 
ganha nova superprodução musical

Teatro Gazeta 
traz, em agosto, 

o espetáculo  
‘A Rainha da Neve’Clássico dos livros infan-

tis, a história de João e Ma-
ria ganhou adaptação que 
vai surpreender toda família, 
em especial os pequenos. O 
musical protagonizado, por 
Leo nardo Miggiorin (novelas 
e séries na Globo e RecordTV) 
e Thays Pa rente, conta com 
25 figurinos, mais de dez 
músicas cantadas ao vivo por 
atores, bailarinos e cantores 
que narram a história dos ir-
mãos que saem pela floresta, 
a pedido da mãe, em busca de 
mantimentos para a família, 
mas acabam perdidos. 

O musical segue a história 
original, retratando uma situ-
ação de extrema pobreza da 
família. Perdidos na floresta, 
João e Maria encontram 
uma casa feita de doces, que 
na verdade é a casa de uma 
bruxa. Presos na armadilha, 
os irmãos precisam encontrar 
uma forma de fugir antes de 
serem devorados. Para isso, 
vão contar com a ajuda dos 
novos amigos.

O ponto alto do espetáculo 
são os efeitos especiais. “São 
sensações em 4D. O público 
sente tudo o que está acon-

tecendo no palco. Chove, cai 
neve, bolha de sabão, quando 
a casa de chocolate entra em 
cena as pessoas sentem o 
cheiro de chocolate, a bruxa 
derrete e desparece. Tudo 
isso somado a um grandioso 
cenário e as músicas de Chi-
co Buarque, Roberto Carlos, 
Ana Carolina, Biafra, que 
são cantadas ao vivo. Uma 
superprodução”, explica 
Bruno Souza, produtor do 
espetáculo. 

João e Maria é uma adap-
tação da obra Hensel e Gretel 
(1918), pelos irmãos Grimm 
(Jacob e Wilhelm Grimm), que 
até hoje faz muito sucesso por 
suas histórias e contos que fa-
zem a imaginação de crianças 
e adultos e foram a inspiração 
para diversos filmes.

Serviço -  João e Maria - O 
Musical. De 14 a 22 de agosto, 
sábados e domingos, às 15h30. 
Teatro Fernando Torres. Rua 
Padre Estevão Pernet, 588 - 
Tatuapé, São Paulo. Tel: (11) 
2227-1025. Ingressos: Meia 
R$ 45 e Inteira R$ 90. Venda: 
www.sympla.com.br. Classi-
ficação: Livre. Duração: 80 
minutos. (Reportagem Local)

O Teatro Gazeta apresentará, 
nos dias 14 e 21 de agosto, a adap-
tação de um dos maiores suces-
sos da atualidade, “A Rainha da 
Neve”, do autor dinamarquês 
Hans Christian Andersen. O 
musical é cantado ao vivo por 
18 atores e bailarinos que, em 
combinação com efeitos espe-
ciais como neve, fumaça, gelo 
seco, ilusionismo, pirotecnia, 
luzes e mais de 100 figurinos 
deslumbrantes, compõem uma 
mágica experiência em 4D para 
toda a família. 

De volta à infância de Elsa e 
Anna, as duas garotas descobrem 
a história do pai, quando ainda 
era príncipe de Arendelle. Ele con-
ta às meninas a história de uma 
visita à floresta dos elementos, 
onde um acontecimento inesper-
ado teria provocado a separação 
dos habitantes da cidade com os 
quatro elementos fundamentais: 
ar, fogo, terra e água. Essa revela-
ção ajuda Elsa a compreender a 
origem de seus poderes.

Serviço - A Rainha da Neve 
2. Dias 14 e 21/08, 16h. Teatro 
Gazeta, Avenida Paulista, 900. 
Tel 3253-4102. (RL)
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Harmonização facial é procedimento do momento, mas exige cuidados

O que você precisa saber antes de usar enxaguantes bucais; uso requer orientação

Nunca se falou tanto em 
rejuvenescimento e em como 
usar técnicas minimamente 
invasivas a favor da beleza e 
do bem-estar do que mencio-
namos agora. De acordo com 
dados do Google Trends, so-
mente em 2020 a busca pelo 
termo “harmonização facial” 
teve aumento de 540%. 

Porém, é preciso aumen-

Um sorriso saudável deve 
ser sempre acompanhado do 
cuidado com a higiene da boca, 
que deve ser feita a partir da 
escovação correta dos dentes 
e língua, uso de fio dental e es-
covas interdentais quando ne-
cessário. Além desses, pode ser 
adicionado o enxaguante bu-
cal, que se tornou parte da lim-
peza oral de muitos brasileiros.

Presente em lojas, farmá-
cias e supermercados, alguns 
enxaguantes bucais vão além de 

tar também a atenção e re-
sponsabilidade no momento de 
escolher qual profissional fará 
o procedi_mento. A harmoni-
zação facial é indicada para ho-
mens e mulheres que desejam 
melhorar a aparência do rosto 
e consiste na realização de um 
conjunto de diferentes procedi-
mentos estéticos. 

“Antes de decidir fazer o 

procedimento, deve-se ava_liar 
as credenciais do profissional 
para evitar tratamentos feitos 
com indicação e técnicas erra-
das”, afirma a especialista em 
Ortodontia e Harmonização 
Orofacial Simone Resende, 
do Instituto Resende Barros 
Odontologia e Harmonização.

Os procedimentos de har-
monização podem dar um novo 

contorno ao rosto, diminuir 
papada, definir mandíbula, 
queixo, sulcos faciais, nariz e 
também cuidar da parte funcio-
nal, como bruxismo cefaléias, 
paralisia facial, carga imediata 
de implantes, hiperatividade 
muscular, exposição acentuada 
de gengiva e sorriso. 

A especialista alerta que é 
preciso analisar o biotipo de 

Aumento dos tiques nervosos em 
crianças aumenta durante a pandemia

É uma realidade que  com 
a pandemia, a intensidade dos 
sentimentos tem aumentado. 
Estamos mais estressados, 
mais ansiosos, mais deprimi-
dos e com medo do futuro. 
Esse descontrole emocional 
tem sido causa de muito sofri-
mento, consequentemente, 
houve consi derável aumento 
dos transtornos mentais, 
como depressão, síndrome do 
pânico e ansiedade, tanto para 
adultos, quanto para crianças.

Entretanto, ultimamen te, 
os pais começaram a observar 
o surgimento ou um aumen-
to dos “tiques nervosos” em 
seus filhos, que nada mais são 
do que um distúrbio neurop-
siquiátrico.

“Essa avalanche de sen-
timentos, causada pela pan-
demia, tem gerado tanto au-
mento na frequência, quanto 
na intensidade dos tiques, 
com crises cada vez piores, 
principalmente nas crianças 
por motivos diversos, que 
vão do próprio estresse e a 
ansiedade a qual estas crian-
ças estão submetidas desde 
o início da quarentena, com 
a continuidade das aulas 
virtuais, ao afastamento do 
convívio dos colegas, paren-
tes”, destaca Gesika Amorim, 
pediatra pós-graduada em 
neurologia e psiquiatria.

Segundo a especialista,  
de modo geral, todas aquelas 

pessoas que já sofrem algum 
distúrbio neuropsiquiátrico, 
estão sendo vítimas do agrava-
mento do seu quadro. “Neste 
momento o mais importante a 
ser feito  é buscar ajuda profis-
sional para que o quadro não 
evolua para outras doenças.”

Os tiques são movimen-
tos musculares involuntá rios, 
que obrigam a pessoa a fazer 
gestos ou vocalizar sons ou 
palavras. Como são difíceis de 
controlar, ao menos por longo 
período, a pessoa acaba des-
carregando essa tensão invo-
luntariamente.

Os tiques, em geral, sur-
gem na infância, entre os 
4 aos 12 anos de idade, po-
dendo se agravar ou serem 
abolidos na adolescência. O 
desenvolvi mento dos sin-
tomas pode ser crônico ou 
passageiro. O tratamento, 
quando necessário, inclui 
medicamentos e terapia cog-
nitivo-comportamental. É 
recomendado, ainda, que a 
pessoa venha a fazer psico-
terapia, dessa forma, o fator 
que estimula os tiques pode 
ser identificado, facilitando 
que desapareçam.

“Se notou que seu filho 
apresenta tique, não deixe 
passar mais tempo e busque 
um profissional especialista. 
Assim, todo sofrimento pode 
ser amenizado”, alerta Gesika. 
(Reportagem Local)

Dermatite atópica e bullying: 
como lidar com esse desafio 

Especialista indica cuidados para minimizar sintomas e ajudar neste momento
Freepik

Jovens com a doença podem ter baixa autoestima

Pacientes com a dermatite 
atópica, além das lesões e mar-
cas aparentes na pele e da coceira 
excessiva, enfrentam, em mui-
tos casos, os reflexos da doença 
também em sua saúde mental. 
Na maior parte dos casos, os 
primeiros sintomas da enfermi-
dade surgem durante os primei-
ros anos de vida, momento em 
que geralmente as crianças ini-
ciam sua vida escolar e passam a 
frequentar ambientes em que o 
bullying está presente.

Entre 11% e 21% das pes-
soas sofrem com a DA em todo o 
mundo, sendo que a faixa etária 
mais acometida é a infância. 
Considera-se que 60% dos ca-
sos iniciam-se no primeiro ano 
de vida, principalmente entre 
três e seis meses de idade, e en-
tre 85% a 90% dos casos até os 
cinco anos de idade.

Segundo o relatório do Pro-
grama Internacional de Avalia-
ção de Estudantes (Pisa) 2015, 
avaliação aplicada pela Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), 
aproximadamente um em cada 
dez estudantes brasileiros é 
vítima frequente de alguma 
forma de bul lying nas escolas. É 

sabido que qualquer conduta ou 
aparência que fujam de padrões 
sociais pré-estabelecidos de bele-
za e comportamento é um dos 
principais motivos para ações 
agressivas sistêmicas entre jo-
vens. Nesse contexto, as lesões 
na pele e coceira demasiada, 
características da DA, podem 
incidir em constrangimento e 
baixa autoestima para os aco-
metidos pela doença.

“A dermatite atópica afeta 
muito mais do que a pele. Se 
por um lado o estresse pode ser 
um gatilho, por outro a própria 
doença em si gera ansiedade. 
Além disso, é perceptível em al-
guns casos a ocorrência de bul-
lying com as crianças e jovens 
pacientes dessa enfermidade, 
levando o acometido a ado-
tar um comportamento in-
trovertido e querer muitas 
vezes se esconder e se isolar. 
O apoio psicológico é parte 
importante do tratamento da 
DA”, afirma a dermatologista 
Paula Ferreira, consultora da 
Libbs Farmacêutica.

A dermatite atópica é uma 
doença crônica, mas alguns cui-
dados podem ajudar o paciente 
a lidar com seus sintomas da 

melhor maneira possível. O 
cuidado contínuo com a pele é 
fundamental para prevenir cri-
ses, controlar as manifestações 
da doença e garantir bem-estar 
ao acometido pela DA.

“A pele atópica precisa de 
atenção o tempo todo. Por isso 
o paciente precisa ficar atento 
à hidratação: a pele do paciente 
com dermatite atópica é sempre 
mais seca. E a pele seca é sempre 
mais sensível e vulnerável, por 
isso usar o hidratante apropria-

do deve ser um hábito diário, 
mesmo quando pareça que a 
pele não precisa. É importante 
a manutenção ativa: medica-
mentos de uso tópico atuam 
de forma preventiva, ajudando 
a evitar as crises. Se, mesmo 
assim, a crise acontecer, é pre-
ciso a intervenção rápida com 
o medicamento adequado para 
controlar a exacerbação e aju-
dar o paciente a recuperar o 
equilíbrio”, enfatiza a especia-
lista. (Reportagem Local)

refrescar a boca, desempenham 
também o papel de auxiliar no 
processo de higienização, aju-
dando no controle e combate 
de problemas bucais, tais como 
a cárie e gengivite. Porém, há 
muitas dúvidas sobre seu uso.

“O enxaguante bucal pode, 
em alguns casos, ser indicado 
para quem tem dificuldade 
de higienização oral. Nos ca-
sos de pacientes com doença 
periodontal ou que possuam 
risco de desenvolvê-la, o uso 

do enxaguante está associado 
ao controle diário do biofilme 
dental (placa bacteriana)”, 
afirma Roney Veludo Araujo, 
cirurgião-dentista.

Os enxaguatórios não 
eliminam o mau hálito, apenas 
aliviam momentaneamente 
o sintoma, já que o incômodo 
pode ser multifatorial, tendo 
como causa outras doenças 
além das bucais, como diabetes 
e distúrbios gastrointestinais, o 
que necessita de avaliação de um 

especialista para o tratamento.
Os enxaguantes não subs-

tituem a escovação mecânica e o 
uso de fio dental, que garantem 
uma efetiva higiene dos dentes 
e da boca. “A placa bacteriana 
que está na superfície dentária 
só é removida por meio da as-
sociação de fio ou fita dental, es-
cova dental e escovas acessórias, 
como a interdental”, diz Araújo.

n NO MERCADO
O cirurgião-dentista Ca-

millo Anauate Netto, inte-
grante da Câmara Técnica de 
Dentística do CROSP, explica 
que o mercado oferece dois 
tipos de enxaguantes: os ‘cos-
méticos’ e os medicamento-
sos ou terapêuticos. 

“Os enxaguatórios cosmé-
ticos oferecem a sensação de 
frescor e de sabor agradável 
na boca, mas não são efetivos 
contra os microrganismos 
que provocam cárie, prob-
lemas periodontais, gengi-

vites, periodontites ou até o 
mau hálito. Já o outro grupo 
contém propriedades antibac-
terianas efetivas no combate 
aos microrganismos presentes 
no biofilme dental (placa bacte-
riana), responsáveis pela cárie 
dental, gengivite e mau hálito.”

Apesar dos enxaguatórios po-
derem ser adquiridos livremente, 
sem a necessidade de prescrição, 
a recomendação e orientação de 
uso deve ser feita sempre por 
um cirurgião-dentista.  (RL)

cada paciente por meio de  uma 
avaliação criteriosa de saúde e  
perfil. “Em qualquer procedi-
mento na face existe riscos téc-
nicos cirúrgicos e relacionados 
à saúde do paciente, como obs-
truções de fluxo sanguíneo lo-
cal, necrose com morte tecidual, 
deformações dos rostos, todos 
os problemas e intercorrências 
devem ser avaliados e resolvi-

dos pelo profissional habil-
itado responsável, com con-
hecimento científico técnico e 
habilidade”, explica.

“Apesar de existirem con-
tra indicações, o procedi-
mento, se feito com respon-
sabilidade pelo profissional 
habilitado, é seguro e pode 
mudar vidas”, complementa. 
(Reportagem Local)
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 26/07/21: PORTARIAS: 1240, REVOGA a contar 
de 26/07/21, FG nível 3, VANIA FREIRE DA SILVA, 
Pront. 111075, SMT. 1241, DESIGNA a contar de 
26/07/21, FG nível 1, VANIA FREIRE DA SILVA, Pront. 
111075, SMT. 1242, REVOGA a contar de 26/07/21, 
FG nível 1, ANA ROSA DOS SANTOS DE JESUS, 
Pront. 15449, SSC. 1243, DESIGNA a contar de 
26/07/21, FG nível 2, ANA ROSA DOS SANTOS DE 
JESUS, Pront. 15449, SSC. 1244, CESSA a contar 
de 26/07/21, Port. 3.675 de 20/07/20 que colocou 
a disposição do SINDEMA, ROBSON DE CARVA-
LHO, Pront. 111405. 1245, NOMEIA a contar de 
26/07/21, ROBSON DE CARVALHO, Pront. 111405, 
COORDENADOR, SG. 1246, REVOGA a contar de 
22/07/21, FG nível 4, ALINE EMY KITAMURA, Pront. 
114951, SEHAB.
1247, DESIGNA a contar de 22/07/21, FG nível 5, 
ALINE EMY KITAMURA, Pront. 114951, SEHAB. 
1248, REVOGA  22/07/21, FG nível 5, GRAZIELE 
TEIXIERA BENTO, Pront. 116414, SEHAB. 1249, 
DESIGNA a contar de 22/07/21, FG nível 4, GRA-
ZIELE TEIXIERA BENTO, Pront. 116414, SEHAB. 
1250, REVOGA a contar de 11/05/21, FG nivel 3, 
REGINALDO VALENTIM DA SILVA, Pront. 111325, 
SAGEP. 1251, REVOGA a contar de 01/07/21, FG 
nível 4, ELIZETE GABALDI DA SILVA, Pront. 111325, 
SAGEP. 1252, DESIGNA a contar de 01/07/21, FG 
nível 3 , ELIZETE GABALDI DA SILVA, Pront. 111648, 
SAGEP. 1253, REVOGA a contar de 01/07/21, AN-
TONIA CELIA MOREIRA, Pront. 116912, FG nível 
5, SAGEP. 1254, NOMEIA a contar de 01/07/21, 
ANTONIA CELIA MOREIRA, Pront. 116912, FG nível 
4, SAGEP. 1255, DESIGNA a contar de 15/07/21, 
TALITA DE QUADROS MATHIAS, Pront. 118.204, 
FG nível 5, SAGEP 

LEI Nº 4087, DE 21 DE JULHO DE 2021: DISPÕE 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2022 e dá outras providências. JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diade-
ma, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara Muni-
cipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte 
LEI: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINA-
RES Art. 1º - A elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), para o exercício financeiro de 2022, 
abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as 
entidades da Administração Direta e Indireta. Art. 2º 
- O projeto de LOA para o exercício 2022 será elabo-
rado em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, 
ao art. 165, §§ 2º, 5º, 6º e 8º da Constituição Federal, 
à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, à 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 e 
ao art. 167 da Lei Orgânica do Município. Art. 3º - O 
Anexo de Metas e Prioridades para o exercício de 
2022 será encaminhado juntamente com o projeto de 
lei do Plano Plurianual (PPA 2022-2025) e detalhado 
na proposta orçamentária para o exercício de 2022, 
em projetos e atividades com suas ações, metas fí-
sicas e financeiras. Parágrafo único – Os Anexos de 
Metas Fiscais e de Riscos Fiscais poderão sofrer 
atualizações no período de elaboração do projeto de 
lei do PPA e, neste caso, deverão seguir como anexos 
específicos desse projeto. CAPÍTULO II DA ESTRU-
TURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO Art. 4º 
- O projeto de LOA (PLOA) para o exercício financei-
ro de 2022 compreenderá o orçamento fiscal referen-
te aos Poderes Executivo e Legislativo, as entidades 
da Administração Indireta e Fundacional, a ser enca-
minhado até 30 de setembro, prazo estabelecido no 
artigo 4º inciso II das disposições transitórias da Lei 
Orgânica Municipal, consolidado através dos respec-
tivos anexos. § 1º - O PLOA para o exercício finan-
ceiro de 2022 conterá: I. Mensagem à Câmara Muni-
cipal; II. Projeto de Lei; III. Anexos consolidados do 
Orçamento Fiscal, discriminados por Receita e Des-
pesa, na forma da legislação vigente. § 2º - A despe-
sa será discriminada por Órgão e Unidade Orçamen-
tária, detalhada por categoria de programação em 
seu menor nível, com suas devidas dotações, as 
categorias econômicas, grupos de natureza, modali-
dades de aplicação e elementos de despesa, confor-
me disposto na Lei Federal 4320, de 17 de março de 
1964, e na Portaria Interministerial 163, de 04 de Maio 
de 2001 e atualizações, com indicação das respecti-
vas fontes de recursos, observadas as disposições 
desta lei. § 3º - A classificação da estrutura progra-
mática para o exercício financeiro de 2022 poderá 
sofrer alterações para a adequação ao Plano de 
Contas Único da Administração Pública Federal, re-
gulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCESP. § 4º - Para 
efeito desta Lei, entende-se por: I. Órgão: maior nível 
de classificação institucional, em que é dividida a 
despesa no Município; II. Unidade Orçamentária: 
nível de classificação institucional que agrupa despe-
sas de ordem gerencial da Administração; III. Elemen-
to de despesa: o desdobramento da despesa pública 
nos gastos específicos que o Órgão ou Entidade da 
administração pública realiza para a consecução de 
seus fins; IV. Fonte de recursos: a origem ou a pro-
cedência dos recursos; combina o critério de origem 
do recurso e o da vinculação de receita às despesas 
orçamentárias. V. Programa, Atividade, Projeto, 
Operação Especial: instrumentos de programação 
estabelecidos pela Portaria MF/ MPOG: nº 42/2001; 
VI. Concedente: Órgão ou Entidade da administração 
pública direta ou indireta responsável pela transfe-
rência de recursos financeiros, inclusive os decorren-
tes de descentralização de créditos orçamentários; 
VII. Convenente: Órgão ou Entidade da administração 
pública e entidades privadas, que recebem transfe-
rências financeiras, inclusive quando decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários. Art. 5º 
- Os valores da estimativa da receita e da fixação da 
despesa serão orçados com base nos seguintes fa-
tores: I. Comportamento da arrecadação no primeiro 
semestre do exercício financeiro de 2021 e a variação 
do índice de participação na distribuição do ICMS 
estimado para o exercício financeiro de 2022; II. Ação 
fiscal a ser desenvolvida durante o exercício finan-
ceiro de 2022, em consonância com o Anexo de 
Metas Fiscais, elaborado de acordo com o disposto 
no art.4º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº, 101, de 
04 de maio de 2000; III. Outros fatores que possam 
influir significativamente no comportamento da arre-
cadação no exercício financeiro de 2022, desde que 
devidamente embasados; IV. Índices inflacionários 
correntes e os previstos, com base na análise da 
conjuntura econômica e política do País, observado 
o disposto no artigo 8º desta Lei. Art. 6º - Nos trinta 
dias após cada bimestre, caso esteja ocorrendo 
frustração de receitas que implique no não cumpri-
mento das metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, os titulares 
dos Poderes Executivo e Legislativo deverão contin-
genciar dotações orçamentárias e, se necessário, 
cancelar empenhos e estabelecer limitação à movi-
mentação financeira, conforme estabelecido nos §§ 
1º ao 3º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2.000, cabendo a ambos os Poderes 
limitarem o empenhamento nas respectivas dotações, 
de maneira proporcional à participação no total do 
orçamento. Parágrafo único - Ficam ressalvadas do 
contingenciamento de despesa de que trata este 
artigo, as que constituam obrigações constitucionais 
e legais, as despesas com recursos legalmente vin-
culados, as destinadas ao serviço da dívida e outros 
valores excluídos por esta lei, em conformidade com 
o § 2º, artigo 9º, da Lei Complementar 101/2000. Art. 

7º - A partir do segundo semestre do exercício finan-
ceiro de 2021, o Poder Executivo sob a coordenação 
da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública 
(SEPLAGE), fornecerá a todos os órgãos da Admi-
nistração Direta, à Câmara Municipal e demais enti-
dades da Administração Indireta, as instruções técni-
cas para a elaboração do projeto de lei orçamentária 
para o exercício financeiro de 2022. Art. 8º - O PLOA 
2022 será consolidado a preços de agosto de 2021, 
atualizado e ajustado, se necessário, com a previsão 
da inflação para os meses de setembro a dezembro 
do exercício vigente. CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS Art. 9º - O Orçamento para o 
exercício financeiro de 2022 encaminhado pelo Poder 
Executivo atenderá aos seguintes eixos estratégicos: 
I. Uma cidade de oportunidades que garanta o de-
senvolvimento com sustentabilidade e que enfrente 
as desigualdades sociais; II. Uma cidade mais sau-
dável e mais humana que propicie melhoria da qua-
lidade de vida dos cidadãos; III. Uma cidade educa-
dora, de direitos, conectada, que viabilize investimen-
tos em áreas sociais; IV. Uma cidade para as pesso-
as, com articulação e implementação de políticas 
públicas nos territórios; V. Uma cidade onde se forta-
leça uma gestão pública democrática, com efetivação 
de direitos, participação popular, transparência e 
controle social; VI. Uma cidade com cultura de paz e 
inclusão social que promova as boas práticas de 
segurança cidadã; VII. Uma cidade que assegure 
novos programas governamentais, preservado o 
equilíbrio das metas de resultados fiscais. Art. 10 - O 
PLOA 2022 deverá conter as seguintes premissas: I. 
O princípio de justiça social na elaboração e execução 
do orçamento, com inclusão de projetos e atividades 
que venham a reduzir as desigualdades entre indiví-
duos e regiões da cidade, combater a exclusão social 
e gerar oportunidades de trabalho e renda; II. O 
princípio do controle social que garanta a todo cida-
dão, a participação na elaboração e no acompanha-
mento do orçamento e nas decisões sobre implemen-
tação e fiscalização de políticas e serviços públicos; 
III. O princípio da transparência implica, além da 
observação do princípio constitucional da publicidade, 
a utilização dos meios disponíveis para garantir o real 
acesso dos munícipes às informações relativas ao 
orçamento e à prestação dos serviços públicos. Art. 
11 - É vedada a vinculação de receitas de impostos 
a órgão, fundo ou a qualquer despesa, ressalvadas 
a destinação de recurso para a manutenção e desen-
volvimento do ensino, da saúde pública e à prestação 
de garantia às operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita. Art. 12 - As alterações tribu-
tárias a serem propostas pelo Poder Executivo, para 
vigorar a partir do exercício financeiro de 2022, de-
verão objetivar principalmente: I. Ajustar a legislação 
tributária aos ditames impostos pela Constituição 
Federal, pela Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, pela Lei Orgânica do Município e pelas 
condições econômicas do País; II. Adequar à tributa-
ção em função das características próprias do Muni-
cípio, aos custos reais dos serviços e em razão das 
alterações que vêm sendo processadas no contexto 
da economia nacional; III. Dar continuidade ao pro-
cesso de modernização, simplificação na aplicação 
do atual sistema tributário, buscando estimular uma 
melhor distribuição de renda no Município e promover 
justiça tributária como pressuposto de justiça social; 
IV. Promover a isenção e remissão de tributos, se o 
município estiver em estado de calamidade pública 
decretado, nos termos do artigo 65 da Lei Comple-
mentar 101/2000. Art. 13 - Os projetos de lei de 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra a renúncia de 
receita deverão estar acompanhados da estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar a sua vigência e nos dois subsequen-
tes e deverá atender às disposições contidas no art. 
14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000. Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoa-
mento de ação governamental, que acarrete aumen-
to de despesa, atenderá o disposto no art. 16 da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, res-
salvando-se as consideradas de caráter irrelevantes. 
Parágrafo único - Serão consideradas despesas irre-
levantes, para efeito deste artigo, as que não ultra-
passem o valor estabelecido pelo parágrafo único do 
artigo 60 de Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ou 
objetivamente, valor não superior a 5% do limite es-
tabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” da mesma 
Lei. Art. 15 - A despesa total com pessoal deverá 
obedecer ao limite estabelecido pelo art. 20, inciso 
III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, sem prejuízo do disposto no art. 71 da referida 
Lei. Art. 16 - As contratações e admissões de pesso-
al, reestruturação das carreiras, bem como os rea-
justes de salários e vencimentos, inclusive vantagens 
de qualquer espécie, e a qualquer título, deverão 
atender o disposto pelos art. 21 e 22 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais al-
terações constitucionais legais que disciplinem a 
matéria, consideradas as dotações orçamentárias 
existentes. I. Será garantida a reposição das perdas 
inflacionárias anuais dos vencimentos, através de 
índice estabelecido em acordo coletivo, desde que 
respeitados os limites estabelecidos no caput deste 
artigo; II. A contratação complementar de pessoal, 
sem previsão orçamentária suficiente, será efetivada 
pela indicação de recursos de outras despesas de 
custeio, desde que respeitados os limites estabeleci-
dos no caput deste artigo. Art. 17 - As emendas ao 
projeto de Lei Orçamentária (PLOA) observarão o 
princípio da iniciativa constante da Seção II, Capítulo 
II do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e do art. 
167 da Lei Orgânica do Município. § 1º - O PLOA 
conterá dotação específica para as programações 
decorrentes de emendas individuais propostas pelo 
Legislativo, no limite de 1,2% (um inteiro e dois déci-
mos por cento) da receita corrente líquida do ano 
anterior, considerado que 50% (cinquenta por cento) 
deste percentual serão destinados, exclusivamente, 
as ações e serviços públicos de saúde, inclusive 
custeio, vedada a destinação para pagamento de 
pessoal ou encargo social, na forma do Parágrafo 10 
do art.169 da LOM (redação dada pela Emenda 
002/2020). § 2º - Os restos a pagar provenientes das 
programações orçamentárias previstas no parágrafo 
anterior poderão ser considerados para fins de cum-
primento da execução financeira até o limite de 0,6% 
(seis décimos por cento) da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior, para as programações 
das emendas individuais dos vereadores. Art. 18 - As 
transferências às entidades públicas ou privadas, a 
título de cooperação, auxílio ou congêneres, depen-
derão de específica autorização legislativa e existên-
cia de recursos orçamentários e demais exigências 
previstas nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000. § 1º - Na realização 
das ações de sua competência, o Município poderá 
transferir recursos às instituições ou entidades priva-
das, sem fins lucrativos, que visem à prestação de 
serviços de assistência social, saúde, educação, 
cultura e esporte, observadas as legislações vigentes 
e os seguintes requisitos mínimos: I. Não constituir 
patrimônio de indivíduo; II. Dispor de patrimônio ou 
renda regular; III. Dispor de serviços próprios sufi-
cientes à manutenção ou ampliação de seus serviços; 
IV. Comprovar seu regular funcionamento e a regu-
laridade de mandato de sua diretoria; V. Ter sido 
considerada em condições de funcionamento satis-
fatório pelos órgãos competentes de fiscalização; VI. 
Ter prestado contas da aplicação de subvenção ou 

auxilio anteriormente recebido sem vícios insanáveis; 
VII. Existir manifestação prévia e expressa do setor 
técnico e da assessoria jurídica do órgão conceden-
te sobre a adequação dos convênios e instrumentos 
congêneres às normas afetas à matéria. § 2º O dis-
posto no § 1º deverá estar compatível com os pro-
gramas constantes da Lei Orçamentária Anual, me-
diante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fi-
quem claramente definidos os deveres e obrigações 
de cada parte, a forma e os prazos para prestação 
de contas. Art. 19 - O Município poderá contribuir para 
o custeio de despesas de outro ente da federação 
desde que: I. Esteja destacada na Lei Orçamentária 
Anual; II. Haja convênio prévio à despesa; III. Seja 
autorizado por lei a arcar com as despesas de res-
ponsabilidade de outras esferas do Poder Público, 
desde que haja recursos orçamentários disponíveis, 
e estejam firmados os respectivos convênios, termos 
de acordo, ajustes e congêneres. Art. 20 - Fica esta-
belecido o limite de até 5% (cinco por cento) da Re-
ceita Corrente Líquida para a provisão da Reserva 
de Contingência no intuito único e exclusivo de aten-
der passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, conforme estabelecido na alínea 
“b”, inciso III do art. 5º, da Lei Complementar nº 
101/2000 descritos no Anexo de Riscos Fiscais. 
CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 21 - 
Em até 30 (trinta) dias, após a publicação da lei or-
çamentária, o Executivo estabelecerá a programação 
financeira mensal da Administração direta, suas en-
tidades e fundos, para o exercício de 2022, de ma-
neira a compatibilizar e equilibrar os dispêndios com 
a receita, no intuito de propiciar mecanismos para o 
cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
a serem implementadas na forma do art. 13 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Pará-
grafo único - Para os fins previstos no art. 168 da 
Constituição, a entrega de recursos para as despesas 
com o Legislativo, inclusive as de pessoal, observará 
os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, em seu inciso III, do art. 20 
e ao art. 71 da mesma Lei; a Emenda Constitucional 
(E.C.) nº 25, de 14 de fevereiro de 2000 e a E.C. nº.58 
de 23/09/2009, respeitando-se sempre o mais restri-
tivo. Art. 22 - Se a dívida consolidada do Município, 
ao final de um quadrimestre, ultrapassar o limite es-
tabelecido por Resolução Senatorial, deverá ser a ele 
reconduzido até o término dos três quadrimestres 
subsequentes, na forma do artigo 31 da Lei Comple-
mentar nº 101 de 04 de maio de 2000. Parágrafo 
único – Esse prazo poderá ser ampliado se for de-
cretado estado de calamidade pública no município, 
nos termos do artigo 65 da Lei Complementar nº101, 
de 04 maio de 2000. Art. 23 - Constituem-se despesas 
com publicidade no Município a divulgação institucio-
nal de serviços colocados à disposição dos muníci-
pes, de investimentos, campanhas educativas e 
congêneres, excetuando-se às divulgações de atos 
oficiais. Art. 24 - Na forma do que dispõe o § 8º, do 
artigo 165 da Constituição Federal, inciso I do artigo 
7º, da Lei Federal n.º4.320 de 17/03/64, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir créditos adicionais su-
plementares às dotações aprovadas e criar elementos 
de despesa e fontes de recursos por projeto/atividade, 
até 20% (vinte por cento) do total da despesa a ser 
fixada na LOA – exercício financeiro de 2022 por 
conta de recursos resultantes de anulações parciais 
ou totais dos créditos orçamentários. Art. 25 - Duran-
te a execução da LOA – exercício financeiro de 2022, 
o Poder Executivo poderá: § 1º - Abrir créditos adi-
cionais por superávit financeiro e por excesso de 
arrecadação de receitas específicas e vinculadas, até 
o limite do ingresso gerado por fontes definidas em 
lei, na forma do § 2º e § 3º do art. 43 da Lei nº. 4.320, 
de 17/03/64. § 2º - Transpor recursos entre elementos 
da mesma modalidade de despesa e entre atividades, 
projetos e operações especiais de um mesmo pro-
grama, sem onerar o limite estabelecido no art. 23 
desta Lei, observadas as normas de controle e acom-
panhamento da execução orçamentária. § 3º - Trans-
por recursos para a Administração indireta, em situ-
ações emergenciais devidamente comprovadas, 
desde que a redução recaia especificamente sobre 
as despesas discricionárias. § 4º - Ficarão excluídos 
do limite estabelecido no art. 23 desta lei, os créditos 
adicionais suplementares destinados a suprir insufi-
ciências de: I. Dotações referentes às sentenças ju-
diciais; II. Dotações referentes ao serviço da dívida 
pública; III. Dotações de pessoal, autorizada à redis-
tribuição destas dotações, nos termos do parágrafo 
único, artigo 66, da Lei nº. 4.320, de 17de março de 
1964; IV. Despesas financiadas com recursos vincu-
lados às operações de crédito, convênios, fundos 
especiais, transferências federais, estaduais e instru-
mentos congêneres; V. Entre dotações referentes à 
transposição de recursos das funções Educação, 
Assistência Social, Saúde e Habitação; VI.  Dotações 
para a Administração Indireta, nos termos do dispos-
to no parágrafo 3º deste artigo. Art. 26 - Fica o Poder 
Executivo autorizado a transferir ou remanejar par-
cialmente as dotações orçamentarias aprovadas na 
LOA para o exercício financeiro de 2022, em decor-
rência de extinção, transformação, transferência, in-
corporação ou desmembramento de órgãos da Ad-
ministração Direta e Indireta bem como alterações de 
suas competências e atribuições, mantida a estrutu-
ra programática. Art. 27 - Não sendo encaminhado o 
autógrafo do PLOA até a data inicial do exercício fi-
nanceiro de 2022, fica o Poder Executivo autorizado 
a realizar a respectiva proposta orçamentária até a 
sua conversão em lei, no limite de 1/12 (um doze 
avos) em cada mês. Parágrafo único - A limitação de 
1/12 (um doze avos) em cada mês a que se refere o 
caput desse artigo não se aplica às despesas de que 
tratam as alíneas “a” e “b” do inciso II do paragrafo 
3º do art. 166 da Constituição Federal. Art. 28 - Será 
assegurada a participação popular no processo de 
elaboração e execução orçamentária, através das 
audiências públicas presenciais “e” “ou” virtuais, 
conforme mecanismos de transparência da gestão 
fiscal, garantidos pelo art. 48 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 173 da Lei Or-
gânica do Município. Art. 29 - Integram esta Lei, os 
anexos de metas fiscais e o de riscos fiscais, elabo-
rados de acordo com o estabelecido no artigo 4º da 
Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, e 
instruções através do manual dos demonstrativos 
fiscais, aplicados aos Municípios da Secretaria do 
Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. Art. 30 - Os anexos integrantes desta Lei 
serão publicados no portal de transparência do site 
da Prefeitura do Município de Diadema – www.diade-
ma.sp.gov.br. Art. 31 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Diadema, 21 de julho de 2021. JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR/ Prefeito do Município de Diade-
ma; DHEISON RENAN SILVA/ Secretário de Gover-
no; DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA/ Secretária 
de Assuntos Jurídicos; MARIA DE FATIMA QUEIROZ/ 
Secretária de Planejamento e Gestão.

LEI Nº 4088, DE 21 DE JULHO DE 2021 Institui, no 
âmbito do Município de Diadema, o Programa “Banco 
de Alimentos”, e dá outras providências. PROJETO 
DE LEI Nº 038/2021 de autoria do Ver. Eduardo da 
Silva de Minas JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: Art. 1º - Fica instituído, no âmbito 
do Município de Diadema, o Programa “Banco de 
Alimentos”, com os objetivos de minimizar o desper-

dício de alimentos, através da captação de doações 
e distribuição às pessoas ou famílias em estado de 
insegurança alimentar, por meio de parcerias com 
organizações sociais previamente cadastradas, bem 
como a realização de ações educativas para promo-
ção da nutrição adequada e de práticas saudáveis 
de alimentação. Parágrafo único - Para os fins desta 
Lei, são consideradas em estado de insegurança 
alimentar as pessoas ou famílias em vulnerabilidade 
social, alimentar e nutricional, que não disponham 
constantemente de acesso a refeições ou alimentos 
necessários a sua subsistência. Art. 2º - Para os fins 
desta Lei poderão participar do Programa “Banco 
de Alimentos”, como recebedoras, as entidades, 
associações e Organizações Não-Governamentais – 
ONG’s, devidamente cadastradas e autorizadas pelos 
órgãos competentes do Município. § 1º - Ao Programa 
“Banco de Alimentos” incumbirá: I - proceder à coleta, 
recondicionamento e armazenamento de gêneros 
alimentícios, perecíveis ou não, desde que em con-
dições de consumo e dentro do prazo de validade, 
provenientes de doações de: a) Estabelecimentos 
comerciais; b) Fabricantes ligados à produção e à 
comercialização, no atacado ou no varejo, de gêne-
ros alimentícios destinados ao consumo humano; c) 
Pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; e d) 
Apreensões realizadas por órgãos da Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, resguardadas as 
normas legais. II - Efetuar a distribuição dos gêneros 
alimentícios para pessoas e famílias em estado de 
insegurança alimentar, por meio de organizações 
sociais, devidamente cadastradas; III - Realizar 
palestras, debates e outras atividades sobre temas 
relacionados à alimentação, nutrição e desperdício de 
alimentos. § 2º - Sempre que possível, as entidades 
cadastradas deverão manter em sua equipe, profissio-
nal legalmente habilitado a aferir e atestar a qualidade 
e as condições de consumo dos gêneros alimentícios 
coletados. Art. 3º - A gestão do Programa “Banco de 
Alimentos” será exercida pela Secretaria responsá-
vel pelo desenvolvimento da política de Segurança 
Alimentar e Nutricional, que deverá dar publicidade 
do disposto nesta Lei, através de relatório mensal, 
que conterá as seguintes informações, dentre outras: 
I - quantidades de gêneros alimentícios recebidos e 
distribuídos; II - número de pessoas ou famílias aten-
didas; III - número de estabelecimentos comerciais, 
empresas, entidades, associações e Organizações 
Não Governamentais – ONG’s cadastrados no “Banco 
de Alimentos”. Parágrafo único - A Secretaria respon-
sável pelo desenvolvimento da política de Segurança 
Alimentar e Nutricional estabelecerá critérios, normas 
e procedimentos para implementação, controle, 
acompanhamento e fiscalização do Programa. Art. 4º 
- Fica proibida a comercialização dos gêneros alimen-
tícios coletados e doados pelo “Banco de Alimentos”. 
Art. 5º - A arrecadação e a distribuição dos gêneros 
alimentícios far-se-ão sem ônus para o Poder Exe-
cutivo. Art. 6º - Os custos decorrentes do transporte 
e demais atividades necessárias para a consecução 
das finalidades desta lei correrão às expensas das 
entidades partícipes do “Banco de Alimentos”. Art. 
7º - Para o cadastramento das entidades será aber-
to chamamento público através de edital, somente 
sendo admitidas entidades que tenham participado 
do certame. Parágrafo único - Para cadastrar-se no 
Programa “Banco de Alimentos”, a entidade deverá 
atender os seguintes requisitos: I - estar inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); II - não 
ter fins lucrativos; III - estar sediada no Município de 
Diadema; IV - estar, preferencialmente, inscrita no 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 
V - demonstrar que desenvolve ações que atendem 
munícipes em situação de insegurança alimentar. Art. 
7º-A - O atendimento dos indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social deverá contar com o apoio das 
Organizações Sociais parceiras do Programa “Banco 
de Alimentos” e da Rede Socioassistencial, median-
te o cadastro e a identificação social das famílias/
pessoas. Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará 
a presente Lei, no que couber. Art. 9º - As despesas 
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos GERALDO ANTONIO DA SILVA 
Secretário de Segurança Alimentar

LEI Nº 4089, DE 21 DE JULHO DE 2021 Institui, no 
âmbito do Município de Diadema, a Semana “Patativa 
do Assaré”, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 065/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo 
de suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câ-
mara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituída, no âmbito 
do Município de Diadema, a Semana “Patativa do 
Assaré”, a ser realizada, anualmente, na semana que 
compreende o dia 05 de março, data de nascimento 
de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como 
“Patativa do Assaré”. ARTIGO 2º - São objetivos da 
Semana “Patativa do Assaré”: I – incentivar a leitura 
de cordel na rede pública municipal de ensino; II – fo-
mentar a realização do Sarau de Cordel denominado 
“Vaca Estrela e Boi Fubá” e de varais de cordéis nas 
praças públicas; III – divulgar a biografia e as obras 
de “Patativa do Assaré”. ARTIGO 3º - A Semana ora 
instituída passará a integrar o Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 4º - O 
Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, 
no que couber. ARTIGO 5º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 6º - 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI 
JUNIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurí-
dicos ANA LUCIA SANCHES Secretária de Educação 
DEIVID FERREIRA COUTO Secretário de Cultura

LEI Nº 4090, DE 21 DE JULHO DE 2021 Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 1.641, de 04 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a criação de 
bilhete especial, a ser utilizado no Sistema Público 
Municipal de Transporte Coletivo. PROJETO DE LEI 
Nº 066/2021 de autoria do Ver. Jefferson Marques de 
Souza Moreira JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: Art. 1º. Fica alterado o § 3º do artigo 
6º da Lei Municipal nº 1.641, de 04 de fevereiro de 
1998, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 3º - As pessoas que se encontram em situação de 
obesidade severa ou mórbida, bem como as gestan-
tes, poderão, a seu critério, ter acesso diferenciado 
ao transporte público coletivo municipal, não sendo 
obrigadas a passar pela catraca após passar o bilhete 
especial, desembarcando pela porta dianteira.” Art. 2º. 
As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. Art. 3º. Esta lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 21 de 
julho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito 
do Município de Diadema  DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos JOSÉ 
EVALDO GONÇALO Secretário de Mobilidade e 
Transportes

LEI Nº 4091, DE 21 DE JULHO DE 2021 INSTITUI 
o Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema 
como meio oficial de comunicação, publicidade e 
divulgação dos atos do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, e dá outras providências. JOSÉ DE FILIP-
PI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e 
ele sanciona e promulga a seguinte LEI: Art. 1º.  Fica 
instituída a Imprensa Oficial do Município de Diadema, 
com a denominação de “Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Diadema”, como meio oficial de comu-
nicação, publicidade e divulgação dos atos do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, nos termos do inciso 
I do art. 102 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 
único.  O Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Diadema será veiculado exclusivamente na forma 
eletrônica, com disponibilização através do sítio da 
Prefeitura do Município Diadema -  www.diadema.
sp.gov.br, para acesso público por qualquer interessa-
do, sem custos e independentemente de qualquer tipo 
de cadastramento, substituindo a versão impressa. 
Art. 2º.  O Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Diadema será editado de segunda a sexta-feira, com 
exceção dos feriados nacionais, estaduais e munici-
pais ou nos dias em que, mediante prévia divulgação, 
não houver expediente na Prefeitura do Município de 
Diadema. § 1º. Quando houver necessidade, poderá 
ser veiculada edição extra do Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Diadema. § 2º. As edições do Diário 
Oficial conterão: I - O brasão do Município; II - O título 
“Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema”;
III - A Lei de instituição do Diário Oficial Eletrônico do 
Município; IV - A data, o número da edição (numera-
ção sequencial e ininterrupta), e o nome do responsá-
vel. Art. 3º.  A publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município substitui qualquer outro meio de publicação 
oficial para quaisquer efeitos legais, com exceção dos 
casos nos quais a legislação exija a publicação em 
outros veículos como condição de validade do ato. 
§ 1º. Os atos oficiais que não requeiram publicação 
integral obrigatória poderão ser publicados resumi-
damente, restringindo-se aos elementos necessários 
à sua identificação. § 2º. Poderão ser publicadas no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema 
notícias de interesse coletivo, informações sobre 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos, com caráter educativo, informativo 
e de orientação social, desde que sem a vinculação 
de símbolos, imagens ou de qualquer elemento que 
configure promoção pessoal, observado o disposto 
no artigo 37, § 1º, da Constituição Federal. § 3º. A 
produção do Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Diadema será realizada pelo Poder Executivo 

Municipal, que ficará responsável pelo recebimento 
das informações dos demais órgãos, formatação e 
disponibilização das publicações. § 4º. O formato, 
as características visuais, a divisão dos cadernos do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo em seções 
específicas, bem como demais características serão 
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo. 
Art. 4º.  As publicações do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Diadema serão assinadas e certificadas 
digitalmente com base em certificado emitido por 
autoridade certificadora credenciada, atendendo aos 
requisitos da autenticidade, integralidade, validade 
jurídica e interoperabilidade de infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras (ICP Brasil), instituída 
pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001 e legislação vigente. § 1º. Compete ao Prefeito 
Municipal a assinatura digital das edições do Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Diadema, cabendo 
delegação a servidor formalmente designado. § 2º. A 
data de disponibilização do Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Diadema é considerada como a data 
de publicação dos atos nele veiculados. Art. 5º.  Após 
a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Diadema, os documentos não poderão sofrer 
modificações, acréscimos ou exclusões, devendo 
eventuais retificações constar de nova publicação. 
Art. 6º.  A responsabilidade pelas publicações, pelo 
conteúdo remetido à publicação e pelas atualizações 
de informações incumbirá ao ente, unidade ou Poder 
que os produziu. Art. 7º.  No caso de impossibilidade 
de disponibilização do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Diadema haverá invalidação da edição 
por ato do Prefeito Municipal. § 1º. No caso previsto no 
caput deste artigo, os documentos serão publicados 
na edição subsequente. § 2º. Nos dias em que não 
houver publicação de atos oficiais a serem feitas, o 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Diadema 
será disponibilizado com a inscrição “SEM ATOS 
OFICIAIS A SEREM PUBLICADOS NESTA DATA”. 
Art. 8º. A primeira edição do Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Diadema deverá ser divulgada no 
prazo máximo de noventa dias, contados da data 
da publicação desta Lei. Art. 9º.  A presente Lei será 
regulamentada por Decreto do Poder Executivo, no 
que couber. Art. 10.  As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. Art. 11.  Esta Lei en-
trará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. Diadema, 21 de julho de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município 
de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário 
de Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos MARTHA FREIRE 
ROMANO Secretária de Comunicação

LEI Nº 4092, DE 21 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre 
a difusão da plena inclusão de mulheres do Município 
nas políticas públicas, definindo o mês de março como 
período de balanço para verificação da progressiva 
inclusão deste público nas ações do Município de 
Diadema, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 081/2021 de autoria do Ver. José Antônio da Silva 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguin-
te LEI: ARTIGO 1º - Fica instituída a lei municipal de 
difusão da plena inclusão de mulheres do Município 
nas diferentes políticas públicas e fica eleito o mês de 
março como período para difusão de dados de atendi-
mento, visando assegurar às mulheres a progressiva 
inserção nas ações municipais e o acompanhamento 
público desta evolução. ARTIGO 2º - Anualmente, 
no mês de março, todas as Secretarias Municipais 
deverão organizar e difundir os dados de atendimento 
às mulheres do exercício anterior, bem como difundir 
as políticas públicas previstas e ações em curso, 
visando o pleno atendimento das mulheres do Muni-
cípio. ARTIGO 3º - Os dados deverão ser divulgados 
em locais de ampla circulação e em outros meios e 
espaços constituídos como canais de comunicação da 
Prefeitura, tais como site, facebook, twitter e demais 
redes sociais, bem como por meio de lives e demais 
eventos programados para o período. ARTIGO 4º - 
Fica a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher e da Coordenadoria de Políticas Públicas para 
as Mulheres fazer publicidade, orientar e panfletar, 
desenvolvendo ampla divulgação nas redes sociais 
quanto à importância desta lei, e sensibilizar as dis-
tintas Secretarias em torno da questão, analisando 
e difundindo os resultados apresentados. ARTIGO 
5º - As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, con-
signadas no orçamento vigente, suplementadas, se 
necessário. ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 21 de julho de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município 
de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário 
de Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4093, DE 21 DE JULHO DE 2021 Institui, 
no âmbito do Município de Diadema, o mês “Março 
Roxo”, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 086/2021 de autoria do Ver. Ângelo Paulino da 
Silva JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Muni-
cípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito 
do Município de Diadema, o mês “Março Roxo”, a ser 
realizado, anualmente, no mês de março, dedicado à 
conscientização sobre a epilepsia. PARÁGRAFO ÚNI-
CO - O símbolo do mês “Março Roxo” será um laço na 
cor roxa. ARTIGO 2º - O mês “Março Roxo” tem como 
principais objetivos, dentre outros: I - realizar ações de 
prevenção, visando à conscientização da população 
sobre a epilepsia, seus principais sintomas, causas 
e tratamentos; II - sensibilizar a sociedade para que 
compreenda e apoie as pessoas com epilepsia; III - fo-
mentar atividades de divulgação sobre as atitudes que 
devem ser tomadas pelos que presenciam uma crise 
epiléptica; IV - estimular atitudes de proteção e apoio 
às pessoas com epilepsia e a suas famílias; V - prestar 
informações e auxílio às pessoas com epilepsia que 
buscam tratamentos de saúde. ARTIGO 3º - O mês 
“Março Roxo” passará a integrar o Calendário Oficial 
de Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 4º - As 
despesas com a execução desta Lei correrão por con-
ta de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos REJANE CALXTO GONÇALVES 
Secretária de Saúde

LEI Nº 4094, DE 21 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre 
infrações administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública decorrente da Covid-19, nos 
termos que especifica, no âmbito do Município de 
Diadema, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 072/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz 
e Outros JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do 
Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Considera-
se infração administrativa lesiva ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente da 
Covid-19, toda ação ou omissão, voluntária ou não, 
que viole as regras jurídicas previstas nesta Lei, nos 
regulamentos, protocolos e normas que se destinem 
à vacinação, no combate à Covid-19. PARÁGRAFO 
ÚNICO – Será considerada infração administrativa, 
o ato de fraudar, por qualquer meio, a ordem prio-
ritária estabelecida para a vacinação, no combate 
à Covid-19. ARTIGO 2º - A infração administrativa 
prevista nesta Lei abrange os agentes políticos, cujas 
condutas subsumam-se às previstas no artigo 186 
da Lei Complementar nº 008, de 16 de julho de 1991 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Diadema) e na Resolução nº 001, de 18 de dezembro 
de 2008 (Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Diadema). PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecida 
multa em Unidade Fiscal de Diadema – UFD, em valor 
equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, para quem, 
dolosamente, fraudar a fila para vacinação contra a 
Covid-19, no Município de Diadema. Se o infrator for 
servidor público ou agente da Administração Pública 
Direta ou Indireta, além da multa, serão aplicadas 
as sanções administrativas legalmente cabíveis. 
ARTIGO 3º - Deverá ser criado um sistema de ras-
treamento de doses para identificação da população 
vacinada. ARTIGO 4º - Serão garantidas a divulga-
ção e a transparência nas informações referentes 
à identificação e destinação de cada lote de vacina 
recebido, bem como a quantidade e a disponibilidade 
de doses. ARTIGO 5º - Será realizada a divulgação 
de listas das pessoas vacinadas, contendo a data e 
o local da vacinação, informações acerca do grupo 
a que pertence a pessoa vacinada, em relação ao 
grau de prioridade estabelecido e demais informações 
pertinentes. ARTIGO 6º - Deverão ser identificados os 
responsáveis pela publicação, atualização, evolução 
e manutenção dos dados de vacinação, incluindo-se 
a prestação de assistência para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. ARTIGO 7º- As despesas decor-
rentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos REJANE CALXTO GONÇALVES 
Secretária de Saúde

LEI Nº 4095, DE 21 DE JULHO DE 2021 Institui, no 
âmbito do Município de Diadema, o “Dia do Policial 
Militar Feminino”, e dá outras providências. ROJETO 
DE LEI Nº 072/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz 
e Outros JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e 
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Cemitério Jardim vale da Paz
 Edital de Convocação

Ficam os concessionários ou sucessores 
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da Paz, 
abaixo relacionados, notificados à compare-
cerem à administração situada à Av. Briga-
deiro Faria Lima, 1309 06º andar – Pinhei-
ros – sP de segunda a sexta sexta-feira das 
08 às 17hs, no prazo Máximo de 05 (Cinco) 
dias úteis contados da data da presente 
publicação para fins de interesse pessoal: 
MARIA ROSA MENDES CALDEIRA
NILDO DE OLIVEIRA
ELZA APARECIDA SARDINHA
AMENALIA ALBANA DOS SANTOS 
MARGARIDA BAPTISTA PORPHIRIO
NEUSA KIWARA KOTSUBO
JULIO MANUEL BRUGOS FOLGUERAS
HELIO ANTONIO DE LIMA
VITOR VICENTE DA COSTA
NELSON SANTOS 
EDNA DE OLIVEIRA REIS E OU RAIMUNDO 
PEREIRA SANTOS 
SEBASTIAO F.PIVANTE 
JOAQUIM DE LEMOS BRAZ PINTO
CLEIDE GUIMARAES OZENI
EMILIO JANUARIO DOS SANTOS 
LUIZ MEDEIROS BRAGA 
ASTROGILDA MARIA QUEIROZ
JAIR DADARIO
IRAY AP.MARTINS GOMES GUIMARAES
ORLANDO CAMPOS QUIRINO 
PASCOAL MILITAO DE SANTANA
OSVALDO PORFIRIO DE ALMEIDA
ANTONIO CARLOS DA SILVA
ADINEIA ALMIRANTE SILVA GOMES
NILO ALVES DE SOUZA
GERALDO NUNES PEREIRA 
GERALDO NUNES PEREIRA 
DURVAL CUNHA
VALTER PALMA LISBOA
MARLENE RIBEIRO RODRIGUES 
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
PEDRO SILVESTRE DE OLIVEIRA
MESSIAS RODRIGUES DIAS
OLGA GORCHENEFF CABRERA 
AURORA L.PERANCINI E FAM.
CLEUSA VICCHIARELLI
GLEDSNEI FERREIRA GAMA 
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS
SHUICHI SATO E OU
ANTONIO DONIZETI DE OLIVEIRA
MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA
ADELIA DE SOUZA TOQUETTI
MARIA DAS DORES FELICIANO
AMARO PEDRO DA SILVA
PAULO CESAR FERREIRA RANGEL
LEONAS KELCIAUSKAS
CARLA LOPES BICALHO
ETELVINA MENDES SILVA
MARIA NADIR DUARTE
EDMILSON JOAO DA MOTTA
WILSON VIEIRA DA SILVA
SENEVAL GONCALVES 
LUCIANE COELHO
VANDIR INAMONICO 
MILTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
GILVONEIDE PEREIRA SILVA 
GUSTAVO ARNALDO HENRIQUE SIGOLO
AILTON FEITOZA
MARLI APARECIDA BATISTA
MARIA DA GLORIA OLIVEIRA NASCIMENTO 
LILIAM CRISTINA VIEIRA CARREIRO 
MARDONES
ORACI PINHEIRO 
HENRIQUE GOMES DA MOTA 
MARIA LOPES
VANIA NEVES FELGUEIRAS
MARIA DAS GRACAS CORREIA 
GILBERTO JOSE BARBOSA
MARIO AVILA SILVA
SANTA PEREIRA DA SILVA
HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
MARCO ANTONIO DE QUEIROZ 
JOSE FLAVIO FELIX 
ADAUTO DOS SANTOS 
VANDERLAN MARQUES DE LIMA
MARIA JOSE SANTIAGO DAS CHAGAS
VANESSA DINIZ PESSOA
UEDSON CARLOS VIEIRA 
JEANNE SOARES FERNANDES
PAULA CRISTINA DE ALMEIDA 
KATIA DA SILVA BANDEIRA
TIAGO ALESSANDRO BORGES TAPIA
ODILON NICOLAU DE LIMA
PEDRO GERONIMO DOS SANTOS 
JOAO ALVES DA SILVA
MARIA ELINEUZA DA SILVA
PEDRO MENDES DE SOUSA
GERALDA OLIVEIRA SOUZA
JOSE TOMAZ DE AQUINO
DEUZELIA CLEMENTINA DO CARMO
SIMONE ELISA MARTINS DOS SANTOS
DANIEL CALDEIRA DA SILVA
FLAVIO YAMAMOTO
SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA 
ADRIANA SILVA REIS VALENTIM
CARMEN APARECIDA ALIMARI GASPARI
JULIANE ANDRADE DOS SANTOS
FERNANDA DA SILVA BARBOSA
ROSANGELA DE FATIMA CAETANO PEDRO
MARIA EUNICE DOS SANTOS ARAUJO
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE MENEZES
ERICA GOMES CARVALHO
ANADIR PIRES DOS SANTOS
MARIA FERREIRA RAMOS DE SALES
IRINEIO GUALBERTO DA SILVA
LUANA DA SILVA BARBOSA
MARIA ANA RODRIGUES DOS SANTOS
FELIPE SECUNDINO DE OLIVEIRA FARIAS
ALESSANDRA JANAINA DE OLIVEIRA
CICERA MARIA COSTA BALBINO
LINDACI SANTANA DA SILVA
HUGO PEREIRA SANTOS
MARCOS CORREIA DOS SANTOS
CLAUDIA FEITOSA BRAZ
DALVANI VIANA FERREIRA

“REsIDENCIAL CÓRDOBA sPE LTDA, 
torna público que requereu ao SEMASA a 
Autorização Ambiental para Movimentação 
de Terra acima de 3.000m³ para construção 
de edifício multifamiliar vertical, sito á Rua 
Espanha n°s 603,621 e 629, Parque das 
Nações, Santo André, conforme Processo 
Ambiental n°26217/2021. E declara aberto o 
prazo de 30 dias para a manifestação escri-
ta, endereçada ao SEMASA”

sINDICATO DOs FUNCIONÁRIOs 
PÚBLICOs DE DIADEMA  
EDITAL CONvOCATÓRIO 

DE AssEMBLÉIA EXTRAORDINARIA 
sETORIAL DA EDUCAÇÃO 

O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente, ao final assi-
nado, com base nos Artigos 24º, §1º e § 2º, 
25º, I  e II, 26, §1º, 27º, §1º e §2º, de seu 
estatuto social, faz saber a todos os servido-
res estatutários e celetistas que este edital 
virem ou dele tomarem conhecimento, que 
será realizada  de forma remota, em razão do 
cenário de PANDEMIA global do Coronavírus 
(COVID-19) em que é necessário manter o 
isolamento social e evitar a aglomeração de 
pessoas, AssEMBLÉIA EXTRAORDINARIA 
sETORIAL DA EDUCAÇÃO, no próximo 
dia 30 (trinta) do mês de julho do corrente 
ano, às 18:30 horas, com quórum mínimo 
de 2% (dois por cento) dos servidores em 
primeira chamada e  com qualquer número 
de servidores em segunda chamada às 19:00 
horas, para deliberação da seguinte pauta: 
RETORNO DO ENsINO PREsENCIAL NAs 
EsCOLAs MUNICIPAIs. A participação dos/
as servidores/as será por meio do link aplica-
tivo ZOOM que neste dia estará disponível no 
site do Sindicato http://sindema.org.br. e na 
página Facebook/sindema.org. 

Diadema, 27 de julho de 2021.   
RITCHIE sOAREs BARBOsA MARTINs

Presidente

gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito 
do Município de Diadema, o “Dia do Policial Militar 
Feminino”, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 
de maio, em virtude do Dia Estadual do Policial Militar 
Feminino, instituído pela Lei Estadual nº 11.249, de 04 
de novembro de 2002, ser comemorado na mesma 
data. ARTIGO 2º - A data comemorativa ora instituída 
passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Diadema. ARTIGO 3º - As despesas 
com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema  
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4096, DE 21 DE JULHO DE 2021 AUTORIZA 
o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com 
a União, por intermédio da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, com a participação da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
objetivando a delegação do órgão federal ao Municí-
pio, da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial 
dos tributos de competência municipal incluídos no 
regime de arrecadação do Simples Nacional, discipli-
nado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefei-
to do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 
no uso e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte LEI: Art. 1º. Fica o Poder Exe-
cutivo Municipal autorizado a celebrar convênio com 
a União, por intermédio da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, com a participação da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
objetivando a delegação do órgão federal ao Municí-
pio, da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial 
dos tributos de competência municipal incluídos no 
regime de arrecadação do Simples Nacional, discipli-
nado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006. Art. 2º. O texto a ser observado na 
assinatura do convênio de que trata o artigo anterior 
faz parte integrante da presente Lei e constitui o 
anexo único da mesma. Art. 3º. As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. Art. 4º.  Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Diade-
ma, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR 
Prefeito do Município de Diadema DHEISON RENAN 
SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE CARVA-
LHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos 
ANEXO ÚNICO Convênio que entre si celebram a 
União, na qualidade de concedente, representada 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com 
a participação da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e o ente federativo Município de 
Diadema, na qualidade de convenente, representado 
pelo Chefe do Poder Executivo local, para fins de 
delegação da inscrição e cobrança da dívida ativa 
relativamente aos créditos tributários sujeitos à Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 
A UNIÃO, entidade de direito público interno, dora-
vante denominada concedente, por intermédio da 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
– PGFN, órgão do Ministério da Economia, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional, Dr. Ricardo Soriano de Alencar, portador 
da cédula de identidade nº 890.432 SSP/DF e do CPF 
nº 606.468.451-87, inscrito na OAB/DF sob o nº 
12990, com a participação da SECRETARIA ESPE-
CIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, com sede 
no Ministério da Economia, doravante denominada 
RFB, CNPJ nº 00.394.460/0058-87, neste ato repre-
sentada pelo Subsecretário-Geral da Receita Federal 
do Brasil, Sr. Decio Rui Pialarissi, portador da Cartei-
ra de Identidade (CI/RG) nº 2.091.386-0 (SSP/PR) e 
do CPF nº 362.971.949-04, com fulcro na competên-
cia que lhe foi delegada pela Portaria RFB nº 379, de 
21 de fevereiro de 2019, publicada na página 22 da 
Seção 1 do Diário Oficial da União de 27 de fevereiro 
de 2019; e o ente federativo Município de Diadema, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 46.523.247/0001-93, doravante deno-
minado simplesmente convenente, neste ato repre-
sentado Excelentíssimo Sr. Prefeito José de Filippi 
Júnior, portador da cédula de identidade no 8.031.509-
4 e do CPF/MF no 012.604.588-73, com fundamento 
no §3o do art. 41 da Lei Complementar no 123, de 
14 de dezembro de 2006, têm entre si por justo e 
avençado a celebração do presente convênio, regido 
pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO  O presente convênio tem 
por objeto a delegação, pela concedente ao conve-
nente, da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial 
dos tributos de competência do convenente incluídos 
no regime de arrecadação do Simples Nacional, 
disciplinado pela Lei Complementar no 123, de 2006, 
independentemente de sua forma de constituição. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECU-
ÇÃO Ficarão sob a responsabilidade do convenente 
a inscrição em Dívida Ativa e a cobrança judicial dos 
tributos de sua competência. Parágrafo único. A forma 
de pagamento e o ingresso da receita obedecerão 
aos mesmos procedimentos aplicados à cobrança 
dos demais tributos do convenente. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDI-
TOS AO CONVENENTE A concedente, mediante 
participação da RFB, disponibilizará ao convenente 
os dados eletrônicos relativos aos créditos de que 
trata o presente convênio, qualquer que seja sua 
forma de constituição. Parágrafo primeiro: Excetuam-
se da disponibilização pela RFB eventuais créditos 
definitivamente constituídos lançados de ofício pelo 
convenente durante a fase transitória de fiscalização 
de que trata o § 19 do art. 21 da LC 123/06, bem como 
aqueles créditos que se enquadrem nas situações 
previstas pelo art. 138, incisos II a IV, da Resolução 
CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Parágrafo 
segundo: os créditos referidos no parágrafo primeiro 
prescindem da celebração de convênio para inscrição 
em dívida ativa própria e cobrança pelo ente conve-
nente. CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO 
PELO CONVENENTE DE INFORMAÇÕES RELATI-
VAS AOS CRÉDITOS O convenente deverá manter, 
em sistema informatizado próprio, as informações 
relativas aos débitos disponibilizados, pela conceden-
te, para cobrança e inscrição em dívida ativa, por um 
período mínimo de 05 (cinco) anos, contados da data 
de sua extinção. CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALI-
ZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS Os créditos 
cuja inscrição e cobrança são delegadas ao conve-
nente, objeto do presente Convênio, quando não 
pagos até a data do vencimento, sujeitar-se-ão à in-
cidência dos encargos legais, na forma da legislação 
do imposto sobre a renda, nos termos do disposto no 
§3o do artigo 21 da Lei Complementar no 123, de 
2006. CLÁUSULA SEXTA – DO GRUPO PERMA-
NENTE DE DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DE 
PROPOSTAS – GT N.º 08 O Grupo Técnico previsto 
no artigo 1º, inciso VII, da Portaria CGSN n.º 08, de 
22 de junho de 2009, é composto por representantes 
da PGFN, da RFB, dos Estados, indicados pelo Co-
légio Nacional de Procuradores e pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e dos 
Municípios, indicados pela Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF e 
pela Confederação Nacional de Municípios – CNM. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPOSTA DE ALTERA-
ÇÃO As partes envolvidas poderão, a qualquer 
tempo, encaminhar proposta de alteração da redação 
do modelo-padrão de convênio, que será apresenta-
da ao Grupo Técnico n.º 08 referido na cláusula an-
terior e terá sua juridicidade analisada pela Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em 
atenção ao disposto no art. 13 da Lei Complementar 
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. CLÁUSULA OITA-
VA – DA DENÚNCIA  A concedente e o convenente 
poderão, independentemente da anuência da outra 
parte, rescindir, a qualquer tempo, os termos do 
presente Convênio, em caso de descumprimento das 
obrigações por qualquer dos entes envolvidos ou, 
ainda, por razões de conveniência ou oportunidade 
administrativa. Parágrafo primeiro: A intenção de 
denúncia à avença deve ser manifestada mediante 
ofício subscrito pela autoridade competente para 
celebrar o acordo, acompanhado do termo de denún-
cia padrão disponível no Portal do Simples Nacional 
devidamente preenchido. Parágrafo segundo: O 
termo inicial de eficácia da resilição será o primeiro 
dia do ano seguinte ao do recebimento da notificação 
pela parte envolvida quando a comunicação se efe-
tivar até o mês de setembro de cada ano.  Parágrafo 
terceiro: Ofícios manifestando a intenção de resilição 
recebidos pela parte interessada após setembro de 
cada ano terão seus efeitos prorrogados para o pri-
meiro dia do segundo ano seguinte ao do recebimen-
to da comunicação para possibilitar a adequação da 
concedente para reassunção da capacidade tributária 
delegada. Parágrafo quarto: O extrato do termo de 
denúncia será publicado pela imprensa oficial e cópia 
do seu conteúdo, acompanhada do extrato de publi-
cação, será remetida ao outrora convenente. Pará-
grafo quinto: Subsistirá para o convenente a respon-
sabilidade pela inscrição em dívida ativa e cobrança 
administrativa e judicial dos débitos transferidos pela 
RFB durante a vigência do convênio, pois a denúncia 
não terá eficácia retroativa e não haverá devolução 
da competência para inscrição e cobrança dos crédi-
tos já disponibilizados ao outrora convenente pela 
RFB no Portal do Simples Nacional à PGFN quando 
do termo inicial dos efeitos da denúncia. CLÁUSULA 
NONA – DA VIGÊNCIA O presente Convênio será 
publicado no Diário Oficial da União, nos termos do 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, iniciando-se sua vigência a partir do primei-
ro dia do ano seguinte ao de sua publicação e vigo-
rará por prazo indeterminado, respeitado o disposto 
na cláusula oitava. Parágrafo primeiro: Caso haja 
anterior convênio, integral ou parcial, entre o Conve-
nente e o Concedente, para delegação de capacida-
de tributária no âmbito do Simples Nacional, esse 
convênio fica automaticamente rescindido (distrato) 
com a entrada em vigor do presente convênio. Pará-
grafo segundo: Aplica-se, no caso de distrato, o dis-

posto no parágrafo quinto da cláusula oitava do 
presente convênio. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 
CASOS OMISSOS E DAS CONTROVÉRSIAS EN-
TRE AS PARTES Os casos omissos e as dúvidas 
porventura existentes serão resolvidos mediante 
entendimento entre as partes, de forma expressa. 
Parágrafo único. A Câmara de Conciliação da Advo-
cacia-Geral da União será incitada, nos termos da 
Portaria AGU nº 1099, de 28 de julho de 2008, a di-
rimir divergências quanto à execução deste convênio. 
Brasília,       de  de .PELA CONCEDENTE: RICARDO 
SORIANO DE ALENCAR Procurador-Geral da Fa-
zenda Nacional PELA PARTÍCIPE: DECIO RUI 
PIALARISSI Subsecretário-Geral da Receita Federal 
do Brasil PELO CONVENENTE: JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR Prefeito do Município de Diadema

LEI COMPLEMENTAR Nº 494, DE 21 DE JULHO DE 
2021 DISPÕE sobre o parcelamento de débitos no 
Município de Diadema e dá providências correlatas. 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguin-
te Lei Complementar: Art. 1º. Fica o Poder Executivo 
autorizado a receber os créditos tributários e não 
tributários, com exigibilidade suspensa ou não, exce-
to multas de trânsito, inscritos em dívida ativa ou não, 
ajuizados ou não, mesmo que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento, median-
te pagamento à vista ou em parcelas mensais e su-
cessivas. Do Parcelamento Art. 2º. Os acordos para 
pagamento parcelado poderão ser feitos em até 120 
(cento e vinte) meses. § 1º. A atualização monetária 
das parcelas ocorrerá nos termos da Lei Complemen-
tar Municipal nº 131, de 22 de dezembro de 2000, 
que instituiu a Unidade Fiscal de Diadema - UFD. § 
2º. Incidirão sobre o valor das parcelas juros remu-
neratórios calculados à razão de 0,033% (trinta e três 
milésimos por cento) ao dia. Art. 3º. O parcelamento 
do débito efetivado nos moldes desta Lei Comple-
mentar implicará a adesão aos prazos e condições 
estipulados no termo de parcelamento, em especial 
em confissão irrevogável e irretratável da dívida, por 
parte do devedor, implicando a desistência da impug-
nação ou do recurso interposto nas esferas adminis-
trativa e judicial e, cumulativamente, renúncia a 
quaisquer alegações de direito sobre as quais se 
fundamentam as referidas impugnações ou recursos. 
§ 1º. O sujeito passivo que possuir ação judicial em 
curso, na qual impugna o débito objeto do parcela-
mento, deverá desistir da respectiva ação judicial e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual 
se funda a referida ação, bem como desistir de even-
tual recurso, protocolando pedido de extinção do 
processo com resolução do mérito, nos termos da 
alínea “c” do inciso III do art. 487 da Lei Federal nº 
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Proces-
so Civil, até 30 (trinta) dias após a data de ciência do 
deferimento do parcelamento, sob pena de rescisão. 
§ 2º. O sujeito passivo que possuir ação judicial com 
depósito vinculado igualmente deverá requerer a 
conversão do depósito em renda, cujo montante será 
utilizado para abater o valor do débito parcelado, na 
forma do § 3º do art. 12 desta Lei Complementar, 
considerando a data do efetivo ingresso dos valores 
nos cofres públicos municipais. Art. 4º. OTermo de 
Parcelamento será eficaz após o pagamento à vista 
ou da primeira parcela, inclusive para efeito de sus-
pensão  da exigibilidade do crédito tributário. Art. 5º. 
A efetivação do parcelamento não constitui novação, 
mantendo, as parcelas, a mesma natureza de seu 
objeto em qualquer hipótese. Do Termo de Parcela-
mento Art. 6º. O parcelamento de que trata esta Lei 
Complementar far-se-á mediante Termo firmado por 
representante do Município e pelo contribuinte, pes-
soa física ou jurídica ou terceiro, nos termos do dis-
posto no art. 7º desta Lei Complementar. Art. 7º. São 
competentes para firmar o Termo de Parcelamento: 
I - pelo Município: o titular da Secretaria de Finanças 
e/ou Diretor do Departamento de Rendas, e/ou Che-
fe de Divisão de Cobrança e Apoio Fiscal e/ou Chefe 
de Serviço de Dívida Ativa, e/ou Diretor do Departa-
mento 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, compro-
missário ou possuidor a qualquer título, com apresen-
tação do título de propriedade registrado, compromis-
so de compra e venda ou prova documental da 
posse, acrescida da prova da responsabilidade tribu-
tária, neste último caso, além de documento de 
identidade (RG) e cadastro de pessoas físicas do 
Ministério da Economia (CPF); b) pessoa jurídica: o 
responsável tributário inscrito como contribuinte, 
pessoalmente ou por procurador, podendo ser este 
o proprietário, compromissário ou possuidor a qual-
quer título, com apresentação do título de proprieda-
de registrado, compromisso de compra e venda ou 
prova documental da posse, acrescida da prova da 
responsabilidade tributária, neste último caso, acom-
panhado 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 Economia (CPF) do 
responsável pela assinatura do Termo de Parcela-
mento. c) terceiro: terceiro, interessado ou não, na 
extinção da dívida, que a paga em seu próprio nome, 
devendo apresentar cópia do documento de identi-
dade (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Economia (CPF), no caso de pessoa 
física ou o contrato social ou equivalente, o Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como 
documento de identidade (RG) e do Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Economia  (CPF) 
do responsável pela assinatura do Termo de Parce-
lamento, no caso de pessoa jurídica. § 1º. O paga-
mento feito por terceiro não tem o efeito de confissão 
irretratável da dívida, nem o reconhecimento de sua 
certeza e liquidez pelo responsável tributário, geran-
do apenas os efeitos dos artigos 304 a 307 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. § 2º. 
Na hipótese de pagamento por terceiro, mesmo que 
não interessado, os valores recebidos serão utilizados 
para abatimento da dívida, não importando no direito 
de repetição de indébito. Dos Débitos Art. 8º. O par-
celamento abrangerá os débitos inscritos ou não em 
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade 
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta 
de recolhimento de valores retidos. § 1º. Enquanto 
os débitos vencidos não forem inscritos em dívida 
ativa, a Secretaria de Finanças poderá efetuar o 
parcelamento amigável nos termos estabelecidos por 
esta Lei Complementar. § 2º. Os débitos tributários 
não constituídos e aqueles sujeitos a lançamento por 
homologação, incluídos no acordo de parcelamento 
por iniciativa do sujeito passivo, serão declarados 
previamente ao pedido de adesão. § 3º. A declaração 
nesse sentido, de exclusiva responsabilidade do 
sujeito passivo, constará expressamente do pedido 
de adesão, não implicando o recebimento do pedido 
em reconhecimento, por parte da Fazenda Municipal, 
do conteúdo declarado, tampouco renúncia desta ao 
direito de apurar sua exatidão e de exigir eventuais 
diferenças, com aplicação das penalidades legais. § 
4º. A denúncia espontânea de débito, para efeito de 
inclusão no acordo de parcelamento, exclui a respon-
sabilidade pela infração, elidindo a aplicação de pe-
nalidades a ela relacionadas, sem prejuízo da inci-
dência de multa moratória e juros de mora sobre o 
valor do débito declarado, nos termos do disposto no 
artigo 138 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966. Art. 9º. Em havendo procedimento executi-
vo judicial, a Fazenda Municipal deverá requerer ao 
juízo competente a suspensão do processo de exe-
cução fiscal até o efetivo cumprimento do acordo. 
Parágrafo único. Cumprido o acordo, será requerida 
a extinção do processo de execução. Art. 10. Nas 
hipóteses de débitos ajuizados, as custas e as des-
pesas processuais deverão ser pagas à vista. § 1º. 
Na opção pelo pagamento parcelado, o valor dos 
honorários deverá ser recolhido em seis parcelas 
iguais e sucessivas e corrigido pelos mesmos índices 
do débito consolidado incluído no parcelamento. § 2º. 
O número de parcelas mencionado no parágrafo 
primeiro poderá ser estendido a requerimento do 
contribuinte interessado e mediante autorização ex-
pressa da Associação dos Procuradores e Advogados 
do Município de Diadema. § 3º. Nas hipóteses de 
débitos  inscritos em Dívida Ativa e não ajuizados, os 
honorários serão devidos na forma da Lei Municipal 
nº 3.495, de 19 de dezembro de 2014, respeitado o 
disposto no § 1º desse artigo. § 4º. No caso de pa-
gamento em parcela única, os valores relativos aos 
honorários advocatícios serão pagos à vista. Art. 11. 
As custas processuais e os honorários advocatícios 
serão calculados sobre o valor total do débito atuali-
zado, assim entendido o valor do principal, da multa, 
dos juros e da correção monetária, sem qualquer 
redução dos acréscimos legais, nos termos da legis-
lação própria. Do valor do débito e das parcelas Art. 
12. Considera-se montante do débito atualizado, para 
efeitos desta Lei Complementar, a soma do principal 
atualizado pela UFD – Unidade Fiscal de Diadema, 
da multa e dos juros, calculado por número de inscri-
ção mobiliária, imobiliária e contribuinte geral. § 1º. 
Não poderá ser parcelada fração do débito. § 2º. Não 
se considera fração de débito, aquele consolidado 
por tributo e exercício. § 3º. Havendo vários débitos 
vinculados à mesma inscrição mobiliária, imobiliária 
ou contribuinte geral e, optando-se pelo parcelamen-
to de apenas parte do débito, deverão ser parcelados 
os débitos mais antigos por tributo. § 4º. A adoção do 
critério de antiguidade, estabelecido no parágrafo 
anterior, será facultativa nas hipóteses de restrição 
de crédito em curso ou já concretizada. § 5º. Haven-
do vários débitos componentes de uma mesma 
execução fiscal e optando-se pelo parcelamento de 
apenas parte dos débitos, a ação judicial prosseguirá 
pelos débitos não parcelados. Art. 13. O valor de cada 
parcela não poderá ser inferior ao valor correspon-
dente a:  I - 40 UFD, no caso de pessoa física e Mi-
croempreendedor Individual – MEI; II - 90 UFD, no 
caso de pessoa jurídica. § 1º. Para apuração de cada 
parcela, o montante do débito atualizado até a data 
da assinatura do termo será dividido pelo número de 
parcelas previstas. § 2º. O montante apurado nos 
termos do § 1º deste artigo será acrescido de juros 
remuneratórios calculados à razão de 0,033% (trinta 
e três milésimos por cento) ao dia. § 3º. Na hipótese 

de pagamento antecipado do acordo de parcelamen-
to, os juros previstos  no §2º deste artigo serão de-
duzidos em relação ao número de parcelas vincendas 
antecipadas. § 4º. Em todos os casos, o valor da 
primeira parcela poderá ser de qualquer valor, desde 
que superior ao da parcela mínima e o seu pagamen-
to deverá ocorrer até o quinto dia útil subsequente à 
efetivação do Termo de Parcelamento. § 5º. A data 
de vencimento das demais parcelas poderá ser de 
escolha do contribuinte, respeitado o intervalo de 30 
(trinta) dias entre elas. Art. 14. As parcelas deverão 
ser pagas nas datas estipuladas no Termo de Parce-
lamento ou no Termo de Repactuação. Parágrafo 
único. Ocorrendo atraso no pagamento será aplicada 
multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios 
calculados a razão de 0,033% (trinta e três milésimos 
por cento) ao dia. Art. 15. Não será celebrado acordo 
para parcelamento de débito de valor total inferior ao 
do valor das parcelas mínimas estipuladas no art. 13 
desta Lei Complementar e nem para tributo lançado 
em parcelas e ainda não inteiramente vencido no 
exercício. Da Rescisão e da Repactuação Art. 16. O 
parcelamento do débito será rescindido, de pleno 
direito, independentemente de notificação ou interpe-
lação à parte infratora, nos seguintes casos: I - atra-
so superior a 90 (noventa) dias no pagamento de 
qualquer parcela; II - atraso superior a 90 (noventa) 
dias no pagamento regular de qualquer tributo; III - não 
comprovação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
deferimento do parcelamento, a desistência da ação 
judicial ou eventual recurso, bem como a renúncia a 
qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a 
referida ação; IV - falência do devedor. Parágrafo 
único. A rescisão do acordo importará: I - vencimento 
antecipado das parcelas restantes; II - apuração do 
valor original do débito, com a incidência dos acrés-
cimos legais, até a data da rescisão; III - dedução do 
valor referido no inciso I deste parágrafo das parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão. 
Art. 17. O devedor que tiver seu parcelamento can-
celado pela ocorrência do disposto nos incisos I a III 
do caput do art. 16 desta Lei Complementar terá di-
reito ao reparcelamento. § 1º. No reparcelamento, a 
soma das primeiras cinco parcelas deverá equivaler 
a 10% (dez por cento) do valor do débito consolidado, 
desde que o valor de cada uma dessas parcelas não 
seja inferior ao das demais do parcelamento. § 2º. 
Não será autorizado o reparcelamento em programas 
de parcelamento incentivado que concedam descon-
tos para o pagamento à vista ou parcelado, salvo o 
parcelamento de  que trata esta Lei Complementar. 
Art. 18. A possibilidade de reparcelamento na forma 
do art. 17 desta Lei Complementar não impedirá o 
imediato ajuizamento ou continuidade da execução 
fiscal decorrente da rescisão do parcelamento, com-
putadas atualizações, multa e juros moratórios. Das 
Certidões Art. 19. Firmado o termo e efetivado o pa-
gamento da primeira parcela, a exigibilidade do cré-
dito será suspensa, ficando autorizada, na forma do 
art. 206 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, a emissão de certidão 
positiva com efeito de negativa enquanto perdurar a 
adimplência do parcelamento. Disposição Geral Art. 
20. As disposições objeto desta Lei Complementar 
não implicarão na restituição de importâncias já re-
colhidas. Disposições Transitórias Do Parcelamento 
Especial Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado 
a receber, à vista ou parcelados, créditos tributários 
e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, 
exceto multas de trânsito, ajuizados ou a ajuizar, com 
exigibilidade suspensa ou não, cuja inscrição do 
débito em dívida ativa ou a assunção da dívida tenha 
ocorrido até 31 de dezembro de 2020, consolidando-
se o valor por número de inscrição mobiliária, imobi-
liária e contribuinte geral, na data de assinatura do 
termo de confissão de dívida, com redução de valores 
de multa e juros moratórios nas condições a seguir 
discriminadas:

Parágrafo único. Os parcelamentos previstos no 
caput deste artigo deverão ser requeridos a partir 
de dez dias úteis contados da publicação desta Lei 
Complementar e até 30 de novembro de 2021. Art. 
22. Nas hipóteses de débitos ajuizados, as custas e 
as despesas processuais deverão ser pagas à vista. 
§ 1º. No caso de pagamento parcelado, o valor dos 
honorários deverá ser recolhido em seis parcelas 
iguais e sucessivas, corrigidas pelos mesmos índices 
do débito consolidado incluído no parcelamento. § 
2º. O número de parcelas mencionado no parágrafo 
primeiro poderá ser estendido a requerimento do 
contribuinte interessado e mediante autorização ex-
pressa da Associação dos Procuradores e Advogados 
do Município de Diadema. § 3º. Nas hipóteses de 
débitos inscritos em Dívida Ativa e não ajuizados, os 
honorários serão devidos na forma da Lei Municipal 
nº 3.495, de 19 de dezembro de 2014, respeitado o 
disposto no § 1º desse artigo. § 4º. Os valores relativos 
às custas e às despesas processuais deverão ser qui-
tados na data da celebração do acordo. § 5º. No caso 
de pagamento em parcela única, os valores relativos 
aos honorários advocatícios serão pagos à vista. § 
6º. As custas processuais e os honorários advocatí-
cios serão calculados sobre o valor total do débito 
atualizado, assim entendido o valor do principal, da 
multa, dos juros e da correção monetária, sem qual-
quer redução dos acréscimos legais, nos termos da 
legislação própria. § 7º. Caso o último dia de adesão 
ao programa coincida com dia em que não haja plena 
atividade da Prefeitura, o prazo se estenderá para o 
dia útil seguinte. § 8º. A primeira parcela vencerá no 
quinto dia útil subsequente ao da assinatura do Termo 
de Parcelamento e o vencimento das demais parcelas 
poderá ser de escolha do contribuinte, respeitado 
o intervalo de 30 (trinta) dias entre elas. Art. 23. 
Aplica-se, no que couber, ao parcelamento especial, 
as demais normas disciplinadoras de parcelamento, 
previstas nos artigos 1º ao 20 desta Lei Complemen-
tar. Art. 24. Até 31 de dezembro de 2024 fica o Poder 
Executivo impedido conceder descontos nos juros e 
multas incidentes sobre o valor principal dos débitos 
quando do parcelamento de quaisquer dívidas. Dis-
posições Finais Art. 25. Os benefícios previstos nesta 
Lei Complementar não se aplicam às situações onde 
se pretenda a compensação de valores, disciplinada 
pela Lei Municipal nº 1.544, de 30 de dezembro 
de 1996. Art. 26. As despesas com a execução da 
presente Lei Complementar correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 
409, de 11 de setembro de 2015, bem como as Leis 
Complementares nºs 435, de 28 de junho de 2017, 
436, de 30 de junho de 2017, 452, de 31 de outubro de 
2018 e 470, de 8 de novembro de 2019. Diadema, 21 
de julho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR  Prefeito 
do Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA FUNCIA 
Secretário de Finanças
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 495, DE 21 DE JULHO DE 
2021 AUMENTA alíquota da contribuição patronal de-
vida pela Prefeitura Municipal de Diadema ao Instituto 
de Previdência do Servidor Municipal, e dá outras 
providências. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais: FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei Complementar: Art. 1º. A partir 
do mês de agosto de 2021, fica estipulada em 16% 
a alíquota patronal referente à contribuição mensal 
ordinária devida pela Prefeitura Municipal de Diadema 
ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de 
Diadema – IPRED. Art. 2º. O Poder Executivo deverá 
apresentar um novo cálculo atuarial atualizado, com 
o respectivo plano de amortização do déficit até o 
dia 31 de dezembro de 2021. Art. 3º. As despesas 
com a implementação desta lei serão suportadas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário e, especialmente, o parágrafo único do ar-
tigo 5º da Lei Complementar nº 488, de 29 de janeiro 
de 2021. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA FUNCIA 
Secretário de Finanças ODAIR CABRERA Secretário 
de Administração e Gestão de Pessoas

LEI COMPLEMENTAR Nº 496, DE 21 DE JULHO 
DE 2021 DISPÕE sobre a concessão de reajuste 
dos vencimentos, salários, proventos e pensões 
aos servidores públicos municipais ativos, inativos e 
pensionistas; reajuste do valor do vale alimentação 
e do vale refeição e concessão de abono pecuniário 
na forma que especifica e dá outras providências. 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguin-
te Lei Complementar: Art. 1º. Ficam concedidos aos 
servidores públicos municipais ativos, os seguintes 
reajustes, sobre seus atuais níveis de vencimentos 
e salários: I. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a 
partir de 01 de março de 2022; II. 2% (dois por cento), 
a partir de 01 de julho de 2022; III. 2% (dois por cento), 
a partir de 01 de outubro de 2022; Parágrafo único. 
A concessão do reajuste a que se refere os incisos 
II e III, deste artigo, fica condicionada a apuração do 
limite prudencial referente à receita corrente líquida 
de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Com-
plementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 
tendo como base os meses de junho e setembro de 
2022, respectivamente. Art. 2º. O reajuste de que 
trata o artigo anterior estende-se aos proventos e 
pensões dos aposentados e pensionistas que fazem 
jus à paridade com os servidores ativos. Parágrafo 
único. Aos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidos a partir de 1º de janeiro de 2004, com 
fundamento no art. 40 da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, bem assim aos proventos 
e aposentadorias concedidas com fundamento no 
art. 2º da citada Emenda, aplica-se o disposto no 
art. 15 da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 
2004, com redação dada pela Lei Federal nº 11.784, 
de 22 de setembro de 2008, e na Portaria SEPRT nº 
477, de 12 de janeiro de 2021. Art. 3º. Fica criada a 
referência salarial 1-A, no valor de R$ 1.163,55 (hum 
mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos), a ser paga aos ocupantes do cargo efetivo 
de agente de serviço de cozinha I, a contar de 01 de 
julho de 2021. Art. 4º. Fica criada a referência salarial 
4-A, no valor de R$1.550,00 (um mil, quinhentos 
e cinquenta reais), a ser paga aos ocupantes dos 
cargos efetivos de agente comunitário de saúde e 
agente de combate a endemias, a contar de 01 de 
julho de 2021. Art. 5º. A alteração das referências de 
que tratam os arts. 3º e 4º estende-se aos proventos 
e pensões dos aposentados e pensionistas que fazem 
jus à paridade com os servidores ativos. Parágrafo 
único. Aos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidos a partir de 1º de janeiro de 2004, com 
fundamento no art. 40 da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, bem assim aos proventos 
e aposentadorias concedidas com fundamento no 
art. 2º da citada Emenda, aplica-se o disposto no 
art. 15 da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004, com redação dada pela Lei Federal nº 
11.784, de 22 de setembro de 2008, e na Portaria 
SEPRT nº 477, de 12 de janeiro de 2021. Art. 6º. Em 
decorrência do disposto nos artigos 1º, 3º e 4º fica 
o Poder Executivo autorizado a proceder, mediante 
ato administrativo próprio, a atualização da Tabela 
de Vencimentos e Salários, de que tratam as Leis 
Complementares nº 36, de 17 de março de 1995 e 
nº 353, de 26 de março de 2012, observadas suas 
ulteriores alterações. Art. 7º. Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder abono pecuniário no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) aos servidores públicos 
ativos da Prefeitura Municipal de Diadema e aos do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 
Diadema - IPRED, este mediante ato próprio do seu 
Diretor-Superintendente, na seguinte conformidade: 
I – R$ 300,00 (trezentos reais), no mês de janeiro 
de 2022; e II – R$ 300,00 (trezentos reais), no mês 
de fevereiro de 2022. §1º. O abono pecuniário de 
que trata este artigo será estendido aos aposenta-
dos e pensionistas que fazem jus à paridade com 
os servidores ativos. §2º. O abono previsto neste 
artigo não se incorporará aos vencimentos, salários, 
proventos e pensões para nenhum efeito. Art. 8º. 
Ficam concedidos aos benefícios denominados “vale 
alimentação”, criado pela Lei Complementar nº 178, 
de 07 de julho de 2003 e “vale refeição”, criado pela 
Lei Complementar nº 336, de 26 de setembro de 2011, 
os seguintes reajustes: 2% (dois por cento), a partir de 
01 de julho de 2022; II. 2% (dois por cento), a partir 
de 01 de outubro de 2022. Art. 9º. As despesas com a 
execução desta Lei Complementar correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento, suplementadas se necessários. Art.10. 
Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua 
publicação. Diadema, 21 de julho de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA FUNCIA 
Secretário de Finanças ODAIR CABRERA Secretário 
de Administração e Gestão de Pessoas

Você pode acreditar



Terça-feira, 27 de julho de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP

CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br

 
Faço saber que pretendem se casar 

e apresentaram os documentos exigidos
 pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Se alguém souber de algum impedimento
, oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente, que afixo no lugar 
de costume e publico pela Imprensa Local.

Diadema, 27 de julho de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

IRAILSON DE OLIVEIRA ALVES e KEROLAI-
NE INGRID DA SILVA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/11/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de PEDRO ALVES DA PAIXÃO e de IVETE 
MARIA DE OLIVEIRA ALVES; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
30/07/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ NELSON FELIPE DO NASCIMEN-
TO e de LUZINETE APARECIDA DA SILVA 
NASCIMENTO;

CAÍQUE ALMEIDA DE ANDRADE e BRENDA 
TERRA NOVAES, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor 
de software, nascido em São Paulo - SP, aos 
23/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERCIO JOSÉ DE ANDRADE e de 
FRANCISCA ALMEIDA LOPES ANDRADE; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, biomédica acupunturista, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 27/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR 
NOVAES e de CRISTIANE DE CAMPOS 
TERRA;

IGOR DOS SANTOS SILVA e YNGRED DE 
ASSIS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, torneiro mecânico, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
04/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOAQUIM MIGUEL FILHO e de CLEONICE 
SILVERIA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 
09/02/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SIDNEI CLEMENTE DOS SANTOS e 
de MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS;

DOUGLAS DA SILVA FAUSTINO e BIANCA 
CAROLINA LEITE DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, estudante, nascido em São Bernardo Do 
Campo - SP, aos 09/01/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS DANIEL DA 
SILVA FAUSTINO e de VANDERLEIA MA-
RIA DA SILVA FAUSTINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativa, nascido em SOROCABA - SP, 
aos 03/05/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GIDELSON JOSÉ DOS SANTOS e de 
MONICA LEITE DOS SANTOS;

RAFAEL BRANCALEONE e BRUNA FER-
NANDA SALERNO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista 
de sistemas, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 20/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE PAULO BRANCALEONE e 
de ROSIMEIRE COUTINHO DE REZENDE 
BRANCALEONE; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, analista de negocios, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/07/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMAURY 
CESAR SALERNO e de TANIA MARA LIUTI 
SALERNO;

VITOR LUCAS DE SOUZA ZAN e GLEISE 
HANNA SILVA GOMES DE ASSIS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasil, solteiro, 
engenheiro , nascido em São Bernardo Do 
Campo - SP, aos 31/07/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GELSON DE SOUZA 
ZAN e de IRENE LUCAS DE SOUZA ZAN; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
jornalista , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 14/06/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GOMES DE 
ASSIS e de MARCIA MARIA DA SILVA ASSIS ;

THOMAS REDER e THÍFANE LIMA SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cortador, nascido em Diadema - SP, 
aos 11/08/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALMIR REDER e de SEVERINA 
TAVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de corte, nascido em Diadema - SP, aos 
08/08/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de ALESSANDRO SANTOS SOUZA e de 
TATIANE BEZERRA DE LIMA;

MAICON IAGO ALVES e CAROLYNE DE 
OLIVEIRA SOARES, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em MIRASSOL - SP, aos 14/08/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ 
CARLOS ALVES e de ELAINE FONSECA DE 
OLIVEIRA ALVES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em POCRANE - MG, aos 15/11/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
BATISTA FRANCO SOARES e de MARIA DE 
FÁTIMA OLIVEIRA;

RODRIGO ROCHA DOS REIS e DANIELA 
ASSIS DE MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
tributário, nascido em Diadema - SP, aos 
07/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GENADIR DOS REIS e de ARLETE DE 
FÁTIMA ROCHA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, analista de cadastros, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA ALEXANDRE DE MOURA e de LUIZA 
DE MARILAC ASSIS DE MOURA;

CAIQUE MELO TORETTA e DENISE FER-
NANDES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/04/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO 
GRIGOLETTO TORETTA e de MARIA REGINA 
SILVA MELO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de recursos 
humanos, nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO ROZENDO DA SILVA e de LUCIANA 
APARECIDA FERNANDES;

LUIZ HENRIQUE ROSA ROQUE e JÉSSICA 
MENEZES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico 
de autos, nascido em Diadema - SP, aos 
01/03/1999, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de FRANKLIN FONSECA ROQUE e de 
INÊS MARIA ROSA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 22/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LUCIANO HENRIQUE DE LIMA e de PATRICIA 
MENEZES DE LIMA;

SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS e MARIA 
JOSÉ ALVES DA COSTA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Altinho - PE, aos 
30/10/1956, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS e 
de CECÍLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, do lar, nascido em Altinho - PE, aos 
15/11/1958, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRO ALVES DA COSTA e de MARIA 
ALVES DA SILVA;

CICERO ALVES CAVALCANTE e LUCICLEIDE 
RODRIGUES TEIXEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, 
nascido em Custódia - PE, aos 19/05/1969, 
residente em Diadema - SP, filho de IZABEL 
SIQUEIRA NUNES; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em Custódia - PE, aos 01/03/1987, residente 
em Diadema - SP, filho de SEVERINO TEIXEI-
RA DA SILVA e de LUZINETE RODRIGUES 
TEIXEIRA;

NIGEL ANDERSON DA SILVA VASCON-
CELOS e RAFAELA CONCEIÇÃO COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de maquina, nascido em 
CHAPADINHA - MA, aos 16/11/1990, residente 
em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DAS 
CHAGAS DOS SANTOS VASCONCELOS e de 
KLÉCIA VANUSA DA SILVA VASCONCELOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de classificação, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 24/06/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de VANDERLEY DE 
JESUS COSTA e de GIVANETE ALICE DA 
CONCEIÇÃO COSTA;

FILIPE MARCELINO SILVA DE MELO e ANA 
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, marceneiro, nascido em Garanhuns - PE, 
aos 13/08/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ISMAEL QUIRINO DE MELO e de 
JANE LUCIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Garanhuns - PE, aos 28/08/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GENECÍ 
DA CONCEIÇÃO;

ALESSANDRO ALVES BARBOSA  e SANDRA 
APARECIDA DE PAULA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, corretor de 
seguros , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
25/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO ALVES BARBOSA  e de MA-
RINALVA SOUZA DA SILVA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, corrretor de 
seguros , nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, 
aos 29/06/1973, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ VICENTE DE PAULA  e de 
MARIA DAS MERCES SANTIAGO DA SILVA ;

RAIMUNDO CLEMENTE BISPO e CLAUDETE 
CONCEIÇÃO DIAS BARBOSA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Alagoinhas - BA, aos 
25/06/1953, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CLEMENTE BISPO e de ANTONIA 
GERMANA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Santo André - SP, aos 04/08/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDI-
TO DIAS e de DIRCE ALVES GOMES DIAS;

CARLOS HENRIQUE BISPO BOMFIM e 
NATALIANA DE SOUZA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
pintor industrial, nascido em Diadema - SP, 
aos 06/07/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de CRISPIM DOS SANTOS BOMFIM e 
de JACI BISPO BOMFIM; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, diretora 
empresarial, nascido em Vitoria de Santo 
Antão - PE, aos 21/03/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de SEVERINO MATIAS 
DA SILVA FILHO e de VERALUCIA LINO DE 
SOUZA SILVA;

ÉDER CAETANO e ALEKSANDRA DA SILVA 
VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, auxiliar de trafego, nascido em 
São Pedro dos Ferros - MG, aos 05/12/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO CAETANO FILHO e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO CAETANO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cabelei-
reira, nascido em São Pedro dos Ferros - MG, 
aos 21/02/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO MARCELINO VIANA e de MARIA 

APARECIDA GREGORIO VIANA;

WILIAM VIEIRA SIMÕES e RAYANNE PA-
TRICIA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, entrega-
dor, nascido em VIRGOLÂNDIA - MG, aos 
09/03/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WDSON VIEIRA SIMÕES e de MA-
RIA LUZINETE SIMÕES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em NOVA ERA - MG, 
aos 13/10/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROGERIO GERALDO PEREIRA e de 
MARIA APARECIDA ELIAS PEREIRA;

LUCAS NUNES e PÂMELLA SOUZA BRASIL, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em eletrotécnica, nascido em 
Diadema - SP, aos 24/03/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERIVELTON APARE-
CIDO NUNES e de NELI LARANJEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
designer de moda, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/06/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ VALDENI MENDES BRASIL e 
de ILZA ALMEIDA DE SOUZA BRASIL;

ELVIS AFONSO SOARES DA SILVA e DELTA 
MARIA FERNANDES MACHADO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, lombador, nascido em Surubim - PE, 
aos 06/08/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ SOARES DA SILVA e de JOSEFA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante de produ-
ção, nascido em Vitória do Mearim - MA, aos 
16/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARTINHO VIRGE MACHADO e de MARIA 
DAS MERCEDES FERNANDES MACHADO;

GILVAN HELENO ORONCIO DA SILVA e 
MARIA RITA LUZIA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, 
nascido em Itaquitinga - PE, aos 29/06/1968, 
residente em Diadema - SP, filho de HELENO 
ORONCIO DA SILVA e de SEVERINA FER-
REIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/04/1971, residente em 
Diadema - SP, filho de JOAQUIM LUZIA e de 
ANELINA DORNELAS LUZIA;

RENAN RICELI BARROS XAVIER e DAIANE 
SOUZA SÁ TELES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 
10/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FARIAS XAVIER e de MARIA 
APARECIDA DE BARROS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nasci-
do em Diadema - SP, aos 14/04/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCELINO 
DE SOUZA SÁ TELES e de VALDELICE DE 
CASTRO SOUZA SÁ TELES;

CLAUDIO DO NASCIMENTO NUNES e 
GABRIELA COSTA BEZERRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarrregado administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 22/01/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIR FRAN-
CISCO NUNES e de MICAS SILVESTRE DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, recepcionista, nascido 
em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, aos 
28/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GIVANILDO BEZERRA DA SILVA e de AN-
DREIA CRISTINA CRISOSTOMO DA COSTA;

ANDRÉ LUÍS ALONSO BERBEL e LUCIA-
NE MACIEL BRUNO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, diretor 
executivo, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/03/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DAVID ALONSO BERBEL NETO e de 
EDNA APARECIDA BERBEL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, jornalista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
08/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBERTO BRUNO e de GERALDA JOSÉ 
MACIEL BRUNO;

ROBERTO AMORIM MATOS e JUCILENE 
PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em Jequié - BA, aos 23/10/1980, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS 
DE JESUS MATOS  e de ELIENE AMORIM 
MATOS ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Feira 
de Santana - BA, aos 05/03/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ROQUE PAULO 
DE SOUZA e de MARIA HELENA PEREIRA;

LUCIANO INÁCIO DE SANTANA e NAILDE 
ARAÚJO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de produção, nascido em Arapiraca - AL, aos 
23/09/1987, residente em São Paulo - SP, 
filho de LUIS CARLOS DE SANTANA e de 
LUCIENE INÁCIO DE SANTANA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Rio Pardo de Minas - MG, aos 
25/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO ARAÚJO DE SOUZA e de AMELINA 
DOS SANTOS;

BRUNO MASAMI DE SOUSA KIMOTO e 
BRUNA NOVAIS DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
assistente técnico, nascido em MAUÁ - SP, 
aos 14/06/1989, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de ISNALDO MASAMI 
KIMOTO e de ADENILSA SANTOS DE SOUSA 
KIMOTO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, divorciado, assistente fiscal, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 03/01/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
FERREIRA DA SILVA e de MARIA IRENE 

NOVAIS DA SILVA;

JOÃO PAULO MATIAS DOS SANTOS e CAMI-
LA DANDARA MAGALHÃES DA MOTA NEIVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
BRASILIA - DF, aos 06/02/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA MATIAS 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em COR-
RENTINA - BA, aos 23/05/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FELIX DE SOUZA NEI-
VA e de LUCINETE MAGALHÃES DA MOTA;

VALTER BARBOSA DE JESUS e CLAUDENI-
CE NERY DE MACÊDO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, 
nascido em Planaltina - GO, aos 14/02/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LEÔN-
CIO BARBOSA e de ESMERINDA MARIA DE 
JESUS SOUSA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, agente de vigilância 
e saúde, nascido em Coração de Maria - BA, 
aos 01/08/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARISTOCLES NERY DE MACÊDO e 
de CLAUDEMIRA DE OLIVEIRA;

LUAN DE SOUZA FERREIRA e IRACEMA 
CAROLINE RIBEIRO ROCHA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ins-
petor de qualidade, nascido em Rio de Janeiro 
- RJ, aos 13/08/1997, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ADELMO DA SILVA FERREIRA 
e de MARIA DE LOURDES FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Penedo - AL, 
aos 27/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SANEVO JOSÉ DA ROCHA e de MA-
RIA JOSÉ RIBEIRO;

STEPHANIE DE MORAIS PAFUME e THAIS 
COSTA DA CONCEIÇÃO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, po-
licial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/11/1994, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de LUIS CLAUDIO PAFUME e de AN-
DREIA CRISTINA DE MORAIS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, projetista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
15/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HUMBERTO DA CONCEIÇÃO e de MARIA 
MOREIRA DA COSTA;

JOÃO VITOR SANTIAGO MARCELINO e 
BRENDA CARLA MENDES DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, Técnico de refrigeração e climatização, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROGE-
RIO MARCELINO e de MARCIA APARECIDA 
SANTIAGO MARCELINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
adminstrativo, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 02/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e de 
TEREZINHA MENDES DE SIQUEIRA;

ALMIR DAMASCENO DE BRITO e ELIOSMA-
RA JEOVANA SILVA CONCEIÇÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, encarregado, nascido em Salvador - BA, 
aos 22/01/1969, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO ALVES DE BRITO e de MA-
RIA DAMASCENO DE BRITO; e a pretendente:  
nacionalidade  brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Salvador - BA, aos 
27/05/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de EVERALDO DA CONCEIÇÃO e de ELIAN 
JORGETE OLIVEIRA DA SILVA;

MARCO ANTONIO ASSUNÇÃO FARIAS e 
INGRID ÉLLEN MENDES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnico de TI, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 29/09/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE 
FARIAS e de ARLEIDE TORRES DE ASSUN-
ÇÃO FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 22/01/2001, residente em 
Diadema - SP, filho de DOMICIO JOSÉ DA 
SILVA e de JOSEFA MENDES;

BRUNO SILVA DOS SANTOS e DANIELE 
BARBOSA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
almoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 
08/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDGARD DOS SANTOS FILHO e de 
JULIANA APARECIDA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS e de 
MARIA CREUSA BARBOSA;

MARLON DA SILVA SANTANA e SIRLENE 
PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Pintor, nas-
cido em Ipiaú - BA, aos 13/03/1984, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIO JERÔNIMO 
SANTANA e de JULIA MARIA DA SILVA SAN-
TANA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, Do lar, nascido em Irecê - BA, 
aos 28/04/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FELICIANO PEREIRA DE ALMEIDA 
e de TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS;

FLAVIO ADRIANO SILVA e SAMIRA MARIA 
RODRIGUES SOBRINHO, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico 
em eletronica, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/11/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DA 
SILVA e de GERALDA MADALENA DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL MALAQUIAS SOBRINHO e 
de LAURITA RODRIGUES DA SILVA;

TIAGO DE ALMEIDA SILVA e ALUSKA MAGNA 
MARTINS OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Instrutor de 
treinamento, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 07/12/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EUGENIO BENTO 
DA SILVA e de NEUZA MARIA DE ALMEIDA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, Professora, nascido em Limoeiro 
do Norte - CE, aos 19/09/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AURELIANO LUCIO 
DE OLIVEIRA e de FÁTIMA GLEIDE RODRI-
GUES MARTINS;

ALAN DOS SANTOS ALVES e ANANDA MA-
RIA NEVES CANTON, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
VALDECI ALVES e de JUELY EVANGELIS-
TA DOS SANTOS ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
31/05/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de APARECIDO CANTON e de MARIA EUNI-
CE NEVES DA SILVA;

EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA e DIANA 
SOUZA DE CASTRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/12/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALFRI-
DO VITALINO DE OLIVEIRA e de REGINA 
FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
25/05/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL SOARES DE CASTRO e de 
MARIA EDINALVA PINHEIRO;

EUSTÁQUIO CAIQUE DA SILVA SOAMA 
e JULIANA ALMEIDA GOMES DE SOUSA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Eletricista, nascido em Diadema - 
SP, aos 07/10/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PERCIVAL SAMUEL SOAMA e de 
MARIA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Veterinária, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO 
AURELIO GOMES DE SOUSA e de IVANA 
VIEIRA DE ALMEIDA DE SOUSA;

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e CLESIA DE 
JESUS CARVALHO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , divorciado, encarre-
gado administrativo , nascido em HELIOPOLIS 
-BA , aos 10/08/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RIVANDO ALVES DE OLIVEIRA 
e de TEREZINHA CLARA DE OLIVEIRA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
do lar , nascido em RIBEIRA DO AMPARO - BA, 
aos 11/02/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de PEDRO FERREIRA DE CARVALHO 
FILHO  e de NADILZA CAETANJO DE JESUS ;

VICTOR MANOEL NUNES PEREIRA e IN-
GRID VITÓRIA DE SOUZA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 01/02/2001, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, filho de ALEXANDRE NUNES PEREIRA 
e de FLÁVIA NAGASAWA NUNES PEREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 22/12/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de VANDERLEI DE SOUZA GONÇALVES 
e de GISELE LUCAS COSTA;

PABLO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS 
e GABRIELLY CRISTINE LEITE CASTRO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, conferente de carga, nascido em 
Diadema - SP, aos 05/05/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SERGIO SAMPAIO DE 
JESUS e de PATRICIA RODRIGUES CRUZ DE 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, DO LAR, nascido em Diadema 
- SP, aos 05/03/2003, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CARLOS EDUARDO DE JESUS 
CASTRO e de JANAINA BRANDÃO LEITE;

EMERSON LEITE SANTANA e ROSEMEIRE 
FERREIRA LIMA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Técnico de refrigeração, nascido em Milagres 
- CE, aos 08/05/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RAIMUNDO LEITE SANTANA e de 
MARIA DO CARMO FERREIRA DE ANDRADE 
SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Do lar, nascido em DIA-
DEMA - SP, aos 23/09/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES DOS 
SANTOS e de ROSANGELA FERREIRA LIMA;

ADAM MARTIN VERARDI e KARINA DE LIMA 
CASTANHO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, administrador, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
14/06/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO CARLOS VERARDI e de TÂNIA 
CRESPO MARTIN VERARDI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, propagan-
dista medica, nascido em MAUÁ - SP, aos 
14/06/1987, residente em Mauá - SP, filho de 
GILBERTO GOMES CASTANHO e de MARLI 
BARBOSA DE LIMA CASTANHO;


