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Câmara aprova congelamento 
do IPTU de Mogi até 2024

Votação ocorreu na tarde de ontem durante a sessão; na prática, aprovação evita que valor do imposto aumente 60%

GUARAREMA

  Secretaria de Emprego divulga 26 vagas 
de trabalho nesta semana. Cidades, página 3

A Câmara aprovou em regime de 
urgência o projeto de lei complemen-
tar do prefeito Caio Cunha (Pode) 
que, na prática, evitou um aumento 
de até 60% na cobrança do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
até 2024. O projeto foi citado pelo 
prefeito durante a coletiva de im-
prensa em que anunciou uma série 
de ações para auxiliar a população 
com renda de dois salários míni-
mos para regularizar seus imóveis. 
Cidades, página 5

ISS de Obras

Iniciativa da 
Prefeitura de 
Mogi promete 
regularizar 
débitos
Cidades, página 8 Projeto de lei é de autoria do prefeito de Mogi, Caio Cunha, e foi aprovado em regime de urgência

Christian Parente
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Suzano

Ciclo completo de vacinação 
alcança 63,4% da população

Do total de pessoas imunizadas contra a Covid-19, 7,5 
mil receberam aplicação em dose única. Cidades, página 3
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EXPOSIÇÃO SOBRE SUZANO
O Centro de Educação e Cultura Fran-
cisco Carlos Moriconi, em Suzano, apre-
senta a partir de amanhã a exposição 
Suzano: Onde Tudo Começou, de Neri-
val Rodrigues. O trabalho ficará expos-
to até o dia 12 de novembro, das 9 ho-
ras às 19 horas. O Centro Cultural fica na 
rua Benjamin Constant, 682, no centro.

LEMBRETE ÀS MULHERES
A Secretaria de Educação de Mogi das 
Cruzes está participando da campanha 
do Outubro Rosa, mês dedicado à cons-
cientização sobre o câncer de mama. A 
sede da Pasta, no Centro Cívico, e o Ce-
mforpe, no bairro Nova Mogilar, foram 
iluminados com a cor rosa, como um 
lembrete para todas as mulheres sobre 
a importância da prevenção. 

AÇÕES ÀS MULHERES
O Fundo Social de Mogi e a Secretaria de 
Saúde estão promovendo ações neste 
mês em alusão ao movimento. Mais in-
formações no site da Prefeitura.

OBRAS DO SEMAE
As obras do Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae) para modernização 
do abastecimento na região leste con-
tinuam, hoje e amanhã, com a interli-

gação de redes e instalação de válvula 
na rua Benedito Alves dos Anjos, no Ita-
pety. Quem tem caixa d’água em casa 
não sentirá os efeitos.

PREVENÇÃO ÀS DROGAS
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ita-
quaquecetuba retomou o Projeto Grupo 
Unido na Ação de Resistência às Drogas 
e a Violência (Guard), que visa preservar 
a vida e o futuro de crianças e adoles-
centes das escolas municipais. Neste se-
mestre, as aulas estão sendo ministradas 
nas escolas Vereador Antônio Rodrigues 
Gallego, no Jardim Anita, e Ítalo Adami, 
no Morro Branco, para alunos do 5º ano, 
com idades entre 9 e 12 anos.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Até o dia 29 ocorre a exposição virtual 
Romari nas redes sociais do Centro de 
Memória Francisco Sanches Baptista. 
Na exposição, terão fotografias histó-
ricas de romarias que saiam de Santa 
Isabel e fotos do fotógrafo Thiago Leon 
que retrata a Basílica Nacional de Apa-
recida do Norte. A iniciativa é promovi-
da pela Prefeitura, por meio da secreta-
ria de Cultura.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Plano para moradias

O 
aumento da pobreza no país 
causa preocupação e faz os 
mais vividos se lembrarem 
de um passado não tão re-

moto, quando notícias de pessoas que 
morriam de fome eram comuns, prin-
cipalmente nas regiões norte e nordeste 
do país. No início deste século, porém, 
esse péssimo indicativo caiu considera-
velmente. Agora, é preciso ações efetivas 
e planejadas para não perder o controle, 
pois tornar o cenário da miséria cada 
vez mais parte do passado deve ser a 
evidente prioridade da União, estados 
e municípios. 

A invasão de áreas proibidas para 
construção de moradias é um problema 
antigo no Alto Tietê e que vem se inten-
sificando a cada ano. Em Mogi, mais de 
70 famílias que estão morando em uma 
ocupação irregular na Vila São Francisco 
precisam se manifestar sobre sua perma-
nência no local. Tratam-se de pessoas 
que passam por grandes dificuldades fi-
nanceiras e, sem um teto, acabam inva-
dindo terras que pertencem a empresas 

ou Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 
A necessidade dos cidadãos é tamanha 
que constroem suas moradias em locais 
perigosíssimos, como próximas à rede 
elétrica ou áreas com risco iminente de 
alagamento e desmoronamento. 

A defasagem por parte dos governos 
federal e estadual na demanda de pro-
gramas habitacionais, como o Minha 
Casa Minha Vida e CDHU, compõe este 
cenário. Neste sentido, vale destacar o 
levantamento planialtimétrico inicia-
do pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
como sendo a primeira etapa da regu-
larização fundiária em núcleos habita-
cionais nos bairros Jardim Aeroporto I 
e II e Jardim Santos Dumont II e III. Os 
pontos são críticos e merecem atenção e 
resolução urgente, para que as famílias 
que ali vivem há tanto tempo tenham 
mais dignidade. O processo beneficia 
quase mil famílias e tem a parceria en-
tre o município e o programa Cidade 
Legal, do governo estadual. Mesmo com 
a pandemia, não é possível se confor-
mar com o aumento da miséria. 

A partir de segunda fei-
ra no Estado de São Paulo, 
todos os alunos voltarão 
para as aulas presenciais. A 
atitude esta correta, depois 
de mais de 50% das pessoas 
vacinadas contra o corona-
vírus é hora de retomar to-
das as atividades presenciais. 

O uso de mascaras é re-
comendável em locais fe-
chados, mas não podemos 
mais aguardar que a norma-
lidade seja imediatamente 
retomada. E não só nas es-
colas mas em todas as ati-
vidades, principalmente as 
estatais. Poupatempo, De-
tran, fóruns e bancos. Muitas 
pessoas não têm acesso aos 
serviços pelos meios digi-
tais e é necessário o acesso 
direto e presencial a todos 
os serviços, especialmente 
os essenciais. 

Cem por cento

ARTIGO
Cedric Darwin

Os bancos precisam vol-
tar a atender todos em ho-
rário regular. Os fóruns 
precisam voltar a atender 
todos em horário regular e, 
principalmente, as escolas. 
Existem universos que gi-
ram em torno dessas ativi-
dades, livrarias, papelarias, 
loja de uniforme escolar, o 
transporte público e priva-
do de alunos, copiadoras e 
todos os seus empregados. 
Lanchonetes, restaurantes, 
cantinas escolares todos de-
pendem da atividade escolar. 
E não importa se a escola é 
pública ou privada, o trans-
porte público também de-
pende de estudantes para 
aumentar sua arrecadação 
e gerar empregos. 

Todas as atividades pre-
cisam retornar a 100% da 
normalidade, pois são mais 

de 600 mil mortos com um 
impacto econômico violento. 
Não podemos mais ficar em 
casa, já há vacina para todos 
e precisamos, assim como 
todo o mundo reconstruir 
o nosso pais. 

O Brasil precisa voltar a 
ser 100% presencial em to-
das as áreas. Atividades reli-
giosas, desportivas, recrea-
tivas e o comércio em geral. 
Isso não implica em evitar 
aglomerações, deixar de usar 
a máscara e higienizar as 
mãos com regularidade. O 
Brasil e o mundo precisam 
voltar a 100% presencial. 
Estamos protegidos pelas 
vacinas, façamos a nossa 
parte e vamos reconstruir 
o Brasil e o mundo. Outu-
bro é o início da nossa re-
construção, precisamos e 
vamos vencer.

Cedric Darwin é advogado e mestre 

em Direito

 cdadv@uol.com.br
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Agentes da municipais de 
farmácia são capacitados

Suzano - A Rede de Atenção 
à Saúde realizou na última 
semana uma oficina com as 
equipes da Assistência Far-
macêutica da rede municipal, 
para capacitá-las a respeito da 
implantação do novo Proce-
dimento Operacional Padrão 
(Pops), que visa padronizar a 
atuação dos profissionais. O 
tema central da discussão foi 
o item que aborda o descarte 
de medicamentos.

Divididos em duas tur-
mas, eles foram orientados 
a respeito do uso racional 
e do descarte adequado de 
medicamentos, debatendo 
sobre legislação, procedi-
mentos que já são executados 
atualmente e alterações que 
deverão ser realizadas. A 
ação aconteceu no último 
dia 6 no Cineteatro Wilma 
Bentivegna e contou com a 
participação de 35 técnicos 
de farmácia, que atuam nos 
24 postos de Saúde da cidade, 
no Pronto Atendimento (PA) 
de Palmeiras, na Central de 
Abastecimento Farmacêutico, 

Descarte de medicamentos

no Serviço de Atendimento 
Especial/Centro de Testagem 
e Aconselhamento (SAE/
CTA) e no Ambulatório de 
Especialidades. Outra reunião 
semelhante já havia aconte-
cido no dia 22, onde a Pasta 
orientou os farmacêuticos 
da rede. 

A diretora de Atenção à 
Saúde, Flávia Verdugo, desta-
cou a importância do diálogo 
próximo com os profissio-
nais em atuação na rede, em 

especial para garantir que as 
equipes estão se adaptando 
ao novo formato de atuação e 
o aplicando no cotidiano. “A 
farmácia é fundamental para 
o funcionamento da Saúde, 
sendo um setor que nunca 
para e que acolhe demandas 
constantes diariamente. Tendo 
isso em vista, seguimos com o 
acompanhamento dos agentes, 
oferecendo todo o suporte 
e orientação necessários”, 
ressaltou.

Treinamento ocorreu no cineteatro de Suzano

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Imunização contra coronavírus 
chega a 63,4% da população
Do total de pessoas vacinadas, 7.560 receberem a aplicação em uma única dose e 148.880 em duas etapas

CAMPANHA

Suzano - A cidade já registra 
233.007 cidadãos vacinados 
com pelo menos a primeira 
dose contra o coronavírus 
(Covid-19), dos quais 7.560 
receberam a aplicação em 
dose única e 148.880 já 
cumpriram a segunda etapa, 
representando a imunização 
completa de 63,4% do total 
de cidadãos maiores de 12 
anos de idade. Somente ontem 
foram contabilizadas mais 
1.894 doses aplicadas no 
município. O atendimento 
segue nesta semana, até sá-
bado, em todos os 24 postos 
de Saúde.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Pedro Ishi, 
os últimos balanços da Pasta 
juntamente com o Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
ao Coronavírus apontam 
para resultados satisfatórios 
quanto à imunização na cidade. 

“Todas as doses aplicadas no 
município são atualizadas junto 
ao ‘Vacinômetro’, do governo 
do Estado, chegando a 94,5% 
da população imunizada 

com ao menos a primeira 
dose. A tendência também 
é de crescimento na segunda 
dose, sendo o procedimento 
mais procurado atualmente 
nas salas de vacinação em 
Suzano”, informou.

O acolhimento continua de 
maneira descentralizada nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e nas Unidades de 
Estratégia Saúde da Família 
(ESFs), com atendimento de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 15 horas. Especialmente 
neste sábado, o trabalho será 
intensificado durante o “Dia 
V” de multivacinação, das 8 
às 17 horas, tendo as crianças 
e adolescentes até 15 anos 
de idade como o principal 
público-alvo da ação.

“O sábado será marcado por 
uma grande operação para 
colocar as carteiras de vaci-
nação em dia, especialmente 
das crianças e adolescentes. 
Entre as vacinas disponíveis, 
também teremos as de imu-
nização contra a Covid-19, 
que devem ser aplicadas nos 

jovens maiores de 12 anos 
de idade. Então, é muito 
importante que todos os pais 
e responsáveis se atentem à 
data e levem as crianças ao 
posto de saúde mais perto 
de casa com a carteirinha de 

vacinação em mãos”, lembrou.   

Balanço
Ontem, Suzano registrou 

1.894 doses aplicadas. A maior 
procura foi pela segunda dose, 
com 1.223 aplicações em 

toda a cidade. Outras 208 
pessoas foram vacinadas pela 
primeira vez e 463 tomaram 
a dose de reforço.

Vale lembrar que a aplicação 
da vacina contra Covid-19 
segue requisitos de acordo 

com a dose. Para receber a 
primeira aplicação, o munícipe 
deve ter mais de 12 anos de 
idade e apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
também é necessário.

No caso dos adolescentes 
ainda é necessária a autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados.

Para receber a segunda dose, 
basta o munícipe apresen-
tar um documento original 
com foto, CPF e o cartão 
de vacinação adquirido na 
primeira etapa.

Atendimento para vacinação contra Covid-19, nesta etapa, segue até sábado

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho na 
cidade. Nesta semana, o SAT está 
mediando 26  oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para auxiliar de produção 
(PCD), auxiliar de marcenaria, 
ajudante geral (duas vagas), 
assistente mecânico, caseiro 
(casal), caseiro, auxiliar de 
peixeiro e costureira.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 
aprendiz (duas vagas), almo-
xarife, soldador, coordenador 
de eventos, cuidador de idosos, 
controlador de acesso, auxiliar 
de produção (duas vagas), 
vendedor interno, ajudante 
geral, soldador de manutenção 
e analista de marketing digital.

Aos que estão cursando o 
ensino superior, há vagas para 
estágio em direito e auxiliar 
administrativo (ou completo).

SAT promove 26 vagas 
de emprego na semana

Oportunidade

Para aqueles que já finaliza-
ram o ensino superior há uma 
vaga para analista comercial. 
Com ensino técnico há uma 
oportunidade para operador 
de tratamento de fluentes.

Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), os 
candidatos podem se candi-
datar às vagas pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432 e 
para quem ainda não possui 
cadastro ou está desatualizado 
basta acessar o link dispo-
nível no site da Prefeitura 
de Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de segunda a sexta-feira das 
8 horas às 11h30 e das 13 
horas às 16h30.

Ferraz - O sábado terá movi-
mentação intensa nas equipes 
de saúde, isso porque serão 
realizadas duas campanhas 
vacinais simultaneamente. 
Todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) estarão em 
funcionamento exclusivamente 
para aplicação das vacinas 
das crianças e adolescentes 
de 0 a 14 anos, referente as 
doses de rotina. Já o Corujão 
da Vacinação terá o Dia V de 
Vacinação contra a Covid-19.

Devido a pandemia, muitas 
famílias fizeram quarentena 
e evitaram sair de casa. Por 
isso, o Ministério da Saúde 
determinou a realização do 
Dia D de Multivacinação, com 
objetivo de mobilizar os pais, 
familiares. Todas as UBSs esta-
rão abertas das 8 às 17 horas.

Já para a vacinação con-
tra a Covid-19, o “Corujão 
da Vacinação”, localizado na 
Igreja Nossa Senhora da Paz, 
estará aberto até as15 horas, 
para aplicação da primeira, 
segunda e terceira doses.

Prefeitura vai 
realizar duas 
campanhas 
neste sábado

Vacinação

Os candidatos 
podem se 
candidatar às 
vagas pelos 
telefone
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Educação desenvolve ações 
para recuperar aprendizagem 
Trabalho inclui a avaliação diagnóstica de alunos e o conteúdo desenvolvido pelos 

REDE MUNICIPAL

Mogi- A Secretaria de 
Educação tem desenvolvido 
um conjunto de ações para 
a recuperação da aprendiza-
gem dos estudantes da rede 
municipal de ensino, que foi 
impactada pela pandemia da 
Covid-19. Esse trabalho con-
templa a avaliação diagnóstica 
de como está a aprendizagem 
dos alunos, o conteúdo de-
senvolvido pelos professores 
e, principalmente, a formação 
dos profissionais da Pasta para 
o enfrentamento dos desafios 
impostos durante o retorno 
das atividades presenciais, 
assegurando um ensino de 
qualidade para o desenvolvi-
mento pleno dos estudantes. 

A rede municipal de en-
sino retomou as atividades 
presenciais de forma gradual 
e atende os alunos no formato 
misto (presencial e remoto). 

“Estamos apoiando os profes-
sores, gestores, supervisores 
e equipe técnica, tanto em 
suporte emocional, com ações 
de acolhimento, quanto em 
diálogo e no desenvolvimento 

de suas capacidades didáti-
cas e pedagógicas. Nossos 
esforços para os próximos 
anos serão multiplicados no 
desenvolvimento integral dos 
educadores”, disse o secretário 
de Educação, André Stábile. 

Uma das mais recentes ações 
é a Formação Emergencial para 
os professores e gestores, que 
será oferecida pelo Mathema, 
grupo com mais de 20 anos 
de experiência em soluções 
educacionais, por meio do 
programa Formar da Fundação 
Lemann. A proposta é promover 
uma melhor articulação dos 
materiais didáticos de que 
a rede municipal dispõe e 
abordar práticas pedagógi-
cas em Língua Portuguesa 
e Matemática, facilitando o 
trabalho em sala de aula. 

Outro ponto que tem sido 
abordado na formação é a 
avaliação diagnóstica para 
identificar o nível da aprendi-
zagem dos alunos. Professores 
e gestores estão participando 
de uma formação continuada 
sobre a análise dos resultados 

dessa avaliação e o estudo de 
boas práticas para o aprofun-
damento e a consolidação das 
habilidades dos estudantes 
que precisam ser melhoradas. 
Esse diagnóstico tem sido 
feito por meio da aplicação 
dos simulados do projeto 
Aprova Brasil e da sondagem 

das hipóteses de escrita, da 
proficiência escritora e do 
conhecimento do sistema de 
numeração. 

O processo formativo também 
contempla a equipe técnica 
do Departamento Pedagógico 
(Deped) da Pasta e a Supervisão 
de Ensino, que acompanham 

e dão suporte para o trabalho 
realizado nas escolas. Esses 
profissionais estão partici-
pando de uma formação em 
parceria com o Instituto Gesto/
Formar, a fim de instrument 
alizar a rede municipal para 
qualificar a recomposição de 
aprendizagens.

Mogi retomou as atividades presenciais de forma gradual e atende no formato misto

Divulgação/PMMC

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde abriu ontem cerca 
de 5 mil novas vagas para 
agendamento de primeira, 
segunda e terceira doses contra 
a Covid-19. Os interessados 
devem acessar o site oficial 
www.cliquevacina.com.br para 
escolher datas e horários de 
acordo com cada necessidade.

Foram disponibilizadas 
primeiras doses de Pfizer para 
jovens e adolescentes de 12 
a 17 anos e de CoronaVac 
para adultos com 18 anos ou 
mais; segunda dose de Pfizer 
para quem tomou o mesmo 
imunizante até o dia 20 de 
agosto ou para quem tomou 
AstraZeneca até 23 de julho 
(e não 30/7 como constou 
erroneamente); segunda dose 
de CoronaVac para quem 
tomou a primeira até 24 de 
setembro; e terceira dose de 
CoronaVac para idosos com 
60 anos ou mais.

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat) registrou dois óbitos em 
decorrência da Covid-19 nos 
últimos quatro dias. O número 
total de óbitos é de 5.513.

Saúde abre novos 
agendamentos 
online para 
vacinação 

Covid-19

Região- Os clientes da EDP, 
distribuidora de energia elétrica 
do Alto Tietê, poderão receber 
bônus por economizar energia 
nos meses de setembro a de-
zembro deste ano. A medida faz 
parte do Programa de Incen-
tivo à Redução Voluntária do 
Consumo de Energia Elétrica, 
estabelecido pelo Ministério 
de Minas e Energia (MME) e 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), e é válida 
para o consumo residencial, 
industrial, comercial, rural e 
serviços e outras atividades.

O programa, que abrange todo 
o território nacional, proporcionará 
descontos na conta no valor de  
R$ 0,50 para cada kWh que 
o cliente conseguir reduzir 
do seu consumo, no período 
de quatro meses (setembro a 
dezembro). O abatimento será 
concedido a quem economizar 
no mínimo 10% e no máximo 
20% em relação ao mesmo 
intervalo de meses do ano de 
2020. O bônus será lançado 
nas faturas de energia elétrica 
em janeiro de 2022.

Se, por exemplo, uma 

família consumiu 200 kWh 
em setembro de 2020, 180 
kWh em outubro, 190 kWh 
em novembro e 200 kWh 
em dezembro de 2020, seu 
consumo médio de referência 
proporcionalizado em relação 
aos dias de leitura foi de 192 
kWh. Desta forma, essa família 
precisa reduzir seu consumo 
mensal em no mínimo 10% 
para participar do Programa de 
bônus, o que daria uma média 
mensal em torno de 173 kWh. 
Neste caso, o bônus creditado 
ao fim do Programa será de 
R$ 38,50. Considerando o 
limite máximo permitido 
para recebimento de bônus, 
essa família poderia ter um 
crédito de até R$ 77.

A EDP informará a meta de 
economia de cada unidade 
consumidora e a redução 
de consumo alcançada em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior na fatura de 
energia elétrica. Com isso, 
será possível acompanhar a 
evolução do consumo e rea-
dequar hábitos familiares de 
maneira a fazer jus ao bônus.

EDP orienta sobre 
programa de bônus

Conta de luz

Mogi- A Prefeitura realizou 
ontem a audiência pública para 
apresentação da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) de 2022. O 
evento ocorreu no Cemforpe, 
na Vila Nova Mogilar, e pôde 
ser acompanhado presencial-
mente, respeitando as regras 
sanitárias de enfrentamento 
à pandemia de Covid-19, ou 
online por meio do Youtube.

Além de obedecer a uma 
determinação legal, a audiência 
pública faz parte das ações do 
programa Participa Mogi, da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
A iniciativa busca ampliar a 
participação da população 
mogiana nas decisões impor-
tantes relativas ao município.

Durante a audiência pública, 
serão apresentados os detalhes 
do orçamento elaborado pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
para o próximo ano. Também 
serão ouvidas sugestões dos 
participantes sobre a distri-
buição dos recursos.

A audiência pública é a 
última etapa de elaboração 
da peça orçamentária, an-
tes do encaminhamento à 

Câmara Municipal, onde ela 
será analisada, discutida e 
votada pelos vereadores. No 
mês de setembro, a Prefeitura 
realizou 17 oficinas temáticas 
e 12 oficinas regionais que 
também irão contribuir para 
LOA 2022.

A Lei Orçamentária Anual 
define o montante do orçamento 
que será aplicado em obras, 
despesas e serviços, com a 
estimativa de arrecadação do 
município no próximo ano 
e o quanto será destinado a 
cada setor ou projeto.

O primeiro passo é o Plano 
Plurianual (PPA), que prevê 
metas de arrecadação e in-
vestimentos para um período 
de quatro anos. Com base no 
PPA, o município elabora, 
anualmente, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que 
estabelece parâmetros para 
cumprimento do que está no 
PPA – para o período de um 
ano. Por fim, a Lei Orçamen-
tária Anual especifica valores 
(receitas e despesas) para os 
objetivos traçados na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Audiência pública 
apresenta LOA para 2022

Orçamento
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Câmara aprova projeto que 
congela do IPTU até 2024
Na prática, texto aprovado pelos vereadores evita um aumento de 60% no imposto até 2024

PARLAMENTO

Mogi- A Câmara de Ve-
readores aprovou em regime 
de urgência o projeto de Lei 
Complementar do prefeito 
Caio Cunha (Pode) que, na 
prática, evitou um aumento 
de até 60% na cobrança do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) até 2024.

O projeto foi citado pelo 
prefeito de Mogi das Cruzes 
durante a coletiva de impren-
sa em que anunciou uma 
série de ações para auxiliar 
a população com renda de 
dois salários mínimos para 
regularizar seus imóveis ante 
o Imposto Sobre Serviços 
da Construção Civil (ISS 
Obras), como a prorrogação 
de prazos e ações itinerantes 
nos bairros (leia mais na 
página 8).

O vereador Iduigues Mar-
tins (PT) elogiou a medida, 
reforçando que o reajuste 
exclusivamente pela inflação 
traz estabilidade para o con-
tribuinte. “Ele vai saber de 
fato o que vai pagar, e isso 
contribui para tranquilizar 
a cidade”, afirmou.

O vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz, defendeu 
um intervalo menor de atua-
lização da planta genérica de 
valores do município, com 
o intuito de evitar “saltos” 
na cobrança do imposto. 
A última atualização foi 
feita em 2016, ainda na 
gestão do ex-prefeito Mar-
co Bertaiolli (PSD), depois 
de 16 anos de intervalo, o 
que gerou controvérsia na 
cidade desde então.

Debates Sobre ISS
O prefeito, após apresentar 

as medidas, visitou o plenário 
da Câmara de Mogi para 
prestar esclarecimentos aos 
vereadores durante a sessão 
de ontem. Em discurso aos 
parlamentares, reforçou que 
a intenção da administração 
municipal é de aumentar o 
número de parcelas máximas 
de 36 para 72 meses, além 
de reduzir o limite mínimo 
da parcela, para até 0,25 
Unidade Fiscal do Município 
(UFM). “A remissão da co-
brança para famílias de baixa 
renda, que é uma demanda 
desta Casa e da população, 
depende de um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) entre a Prefeitura e 
o Ministério Público, que 

André Diniz

Mogi- O Centro Oncológico 
Mogi das Cruzes inicia hoje 
as palestras que fazem parte 
das atividades comemorativas 
do Outubro Rosa. 

Quem abre a rodada de 
palestras é a psicóloga da 
clínica, Valéria Rocha Macedo, 
que debate o tema “Um Olhar 
Feminino sobre o Câncer 
de Mama”, com objetivo 
de sensibilizar sobre como 
a doença pode impactar na 
vida das mulheres e como é 
importante buscar recursos 
que ajudem a resgatar a au-
toestima e receber o apoio de 
familiares e amigos. A palestra 
acontece das 9 às 10 horas , 
nas dependências do Centro 
Oncológico, localizado na rua 
Osmar Marinho Couto, 78, 
Alto do Ipiranga. A atividade 
é gratuita.

No dia 19, próxima terça-feira, 
das 16 às 16h30, a palestra é 
sobre a “Importância da Fisio-
terapia para o tratamento de 
câncer de mama”, promovida 
pela professora Adriana Lyvio 
Rotta, do Centro Universitário 
Braz Cubas, e no dia 26 de 
outubro, das 9 às 9h20, o 
tema é “A importância da 
nutrição no tratamento do 
câncer de mama”, ministrada 
pela nutricionista Michele 
Cristina. 

Para participar das pa-
lestras é necessário fazer o 
agendamento prévio pelo 
whatsapp (11) 97541-8329 
ou (11) 9.5029-2636.

Especial 
Desde o dia 4 de Outubro, 
o Centro Oncológico Mogi 
das Cruzes vem oferecen-
do atividades gratuitas para 
mulheres  com o objetivo 
de conscientizar sobre a pre-
venção do câncer de mama e 
também atuar no resgate da 
autoestima e da feminilidade, 
pontos que ficam abalados 
com a doença. 

A programação conta com 
oficinas de beleza: maquiagem, 
limpeza de pele e massagem, 
todas oferecidas gratuitamen-
te. A maquiagem segue nos 
dias 18, 19/10 das 9 às 17 
horas. Já a limpeza de pele e 
massagem ainda podem ser 
feitas  no dia 25/10, das 9 ao 
meio dia e das 13 às 17 horas. 
As sessões serão realizadas 
pelas voluntárias Jamile Sarah 
Daibs, Dagmar Curto e Rita 
de Cassia Camargo, da Top 
Estética. 

Haverá também atendi-
mento nutricional nos dias 
21 e 29/10, das 9 ao meio 
dia, e nos dias 14 e 22/10, 
das 14 às 16 horas, com a 
nutricionista Michele Cristina.

Centro 
Oncológico 
promove 
palestras 

Outubro Rosa

já estamos consultando”, 
afirmou Cunha.

O tema, segundo o Execu-
tivo mogiano, foi tratado ao 
longo do feriado prolongado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
inclusive com uma reunião 
entre o prefeito e represen-
tantes da Câmara na manhã 
desta quarta-feira.

No encontro, os par-
lamentares reforçaram a 
diminuição da cobrança 
do ISS para famílias com 
renda de até dois salários 
mínimos, ampliação do prazo 
de revisão e parcelamento 
da dívida.

A Câmara também aprovou 
a moção de apoio apresentada 

pelo presidente da Casa, ve-
reador Otto Rezende (PSD) e 
do líder do governo na Casa, 
Marcos Furlan (DEM), para 
que haja remissão da cobran-
ça do ISS sobre Obras para 
famílias com renda inferior 
a dois salários mínimos.

A moção, que foi apro-
vada pelos membros do 
Legislativo, também teve 
espaço para críticas à atual 
gestão, como pelo vereador 
Zé Luiz e pela vereadora Inês 
Paz (Psol), que alegam não 
terem sido convidados para 
os debates. “Foi a segunda 
reunião que eu não fico sa-
bendo que teve”, queixou-se 
a vereadora. Medida foi elogiada ontem pelos parlamentares

Diego Barbieri/CMMC

A PANDEMIA
NÃO ACABA
SE VOCÊ NÃO
SE PROTEGE

Complete o ciclo vacinal.

Tome a 2ª dose!

Fique atento às aberturas

de agendamento no

www.cliquevacina.com.br.

Mais informações no 160.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Frida e Bárbara provocam Dulce Maria. Cecília interrompe a discussão.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca e Karina lamentam a fuga de Nat. João fala para Pedro que pedirá 

Bianca em namoro..

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Zayla se desespera, e Samuel afi rma que não pode mais casar com a moça. 

Para agradar Teresa, Pedro aceita conceder o título de baronesa a Lota em 

troca das múmias.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Eric comenta com Lourenço que desconfi a de que Athaíde possa estar 

protegendo alguém. Dias se passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia 

se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. 

Luiza conta a Eric que Malagueta convidou Maria Pia para ir até sua casa.

GLOBO, 21H00

Império
Ismael e Lorraine conversam sobre Silviano. José Alfredo desconfi a que 

a pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício Melgaço. Danielle questiona 

Maurílio sobre o que ele fez no carnaval e ele se irrita. Enrico ajuda Cláudio. 

Noely se insinua para Robertão. Lorraine liga para Érika. José Alfredo pede 

um favor para Maria Marta. Carmen liga para Jonas.

BAND, 20H25

Nazaré
Pipo conta para Ana que sabe o que aconteceu com ela no dia do sequestro. 

RECORD, 21H

Gênesis
O faraó tem um sonho misterioso. Adurrá é agressivo com Asenate e a 

ameaça. José é chamado pelo faraó.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Daniel
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3/ura. 5/cairo. 7/artrose — sapólio. 9/borboleta. 14/ponta do iceberg.

A vida se faz todos 
os dias, não espere 
pela sexta-feira ou 
pelo feriado para ser 
feliz. Todo dia de vida 
vale a pena ser bem 
vivido, pois todos 
os dias podem ser 
especiais.

Ao acordar agradeça 
a Deus por estar vivo, 
pela capacidade de 
sonhar, pelas chances 
de realizar. Ao acordar, 
escolha ser feliz e 
ter um bom dia, por 
mais que você saiba 

MOMENTO
especial

ESCOLHA TER UM BOM DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOÃO ARANDA
JOSÉ DE MOURA CAMPOS NETO
NELLICE NAOMI MATSUO
DANIELA PEREIRA GOMES

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-
do hoje e sempre. Feliz aniversário!

“ Faça valer a pena, as oportunidades 
não voltam.”

 cultura@jornaldat.com.br

das dificuldades que 
irá enfrentar na sua 
jornada.

Encare tudo como 
um aprendizado. Não 
coloque mais peso 
nas coisas do que elas 
realmente têm. Tente 
levar a vida de uma 
maneira leve.

Viver é aprender e é 
se divertir.



Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021
OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga submersível para o tanque de homoge-

neização de lodo da ETA Leste.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à ne-
cessidade de correções no Edital, fica suspenso sine die o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para o até o dia 14 de outubro de 2021, às 08h00min.  Mogi 
das Cruzes, em 13 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
reforma para instalação de hidrantes, alarme de incêndio, luminárias de emergên-

cia e placas de sinalização.
Empresa vencedora: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA. LTDA., no valor 
global de R$ 126.921,77. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021. JOÃO JOR-

GE DA COSTA - Diretor Geral. 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021 - PROCESSO Nº 
201.228/2021.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, 
bucha de redução, entre outros).

Lote 01: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP. no 
valor global de R$ 73.499,00. Lotes 02, 03 e 04: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE 
MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME. no valor global de R$ 72.529,00. Lotes 05 e 
06: TALENTOS D’ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. no 
valor global de R$ 16.850,00. Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. JOÃO 

JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 – PROCESSO Nº 200.360/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva em 

cabines primárias de média tensão. 
EMPRESA VENCEDORA: RP FACILITES SERVIÇOS DE MANUTENCAO E MONTA-
GEM EIRELI, no valor global de R$ 38.184,09. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro 

de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) 
seguinte(s) ato(s) administrativo(s):
DECRETOS:
Nº 20.108, de 2 de junho de 2021 - Altera o Decreto nº 20.082, de 22 de maio de 2021, que 
estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada gradativa das atividades presenciais nas 
escolas municipais e nas creches privadas subvencionadas que especifica, localizadas no 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.109, de 2 de junho de 2021 - Institui o Gabinete de Articulação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação – GAEPE, tendo como instância central o Município de Mogi das 
Cruzes, nos termos em que especifica.
Nº 20.110, de 2 de junho de 2021 - Revoga, o Decreto n° 2.763, de 25 de outubro de 2001.
Nº 20.111, de 2 de junho de 2021 - Dispõe sobre a composição do NEMAT – Núcleo Especial 
de Trabalho para Modernização da Administração Tributária para concepção e implantação 
dos projetos inseridos no Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão 
de Setores Sociais Básicos – PMAT III.
Nº 20.112, de 7 de junho de 2021 - Estabelece diretrizes no enfrentamento do estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito das Administrações Públicas Direta e Indireta, nos termos das disposições do Plano 
São Paulo do Governo do Estado, e dá outras providências.
Nº 20.113, de 7 de junho de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 19.134, de 16 de março 
de 2020, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.114, de 7 de junho de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 19.444, de 7 de agosto de 
2020, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.115, de 7 de junho de 2021 -  Altera o Decreto nº 16.674, de 21 de junho de 2017, na 
parte relativa à designação de servidores representantes da Secretaria de Assistência Social, 
integrantes da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório CAEP, e dá outras providências
Nº 20.116, de 7 de junho de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição de membros do 
CMDR, e dá outras providências.
Nº 20.117, de 7 de junho de 2021 - Altera o inciso II e acrescenta incisos ao artigo 2º do Decreto nº 
17.058, de 19 de dezembro de 2017, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.118, de 8 de junho de 2021 - Altera o Parágrafo Único do artigo 4º do Decreto nº 35, de 
5 de fevereiro de 1997, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.119, de 8 de junho de 2021 - Altera o inciso I do artigo 1º do Decreto nº 19.444, de 7 de 
agosto de 2020, na parte que especifica.
Nº 20.120, de 10 de junho de 2021 - Dispõe sobre alteração ao Decreto nº 18.428, de 19 de 
junho de 2019, nas partes que especificam, e dá outras providências.
Nº 20.121, de 10 de junho de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representantes para 
integrarem o Conselho Municipal de Saúde, Gestão 2021/2023, nos segmentos que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.122, de 10 de junho de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso de área municipal e, 
dá outras providências.
Nº 20.123, de 10 de junho de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras 
providências.
Nº 20.124, de 11 de junho de 2021 - Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º e confere novas 
redações aos artigos 5º e 10. do Decreto nº 20.112, de 7 de junho de 2021, que estabelece 
diretrizes no enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada 
pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito das Administrações Públicas Direta e Indireta, nos 
termos das disposições do Plano São Paulo do Governo do Estado e dá outras providências.
Nº 20.125, de 11 de junho de 2021 - Estabelece diretrizes no enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), 
no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Mogi das Cruzes, altera o Decreto 
Municipal n° 20.082/21 e dá outras providências.
Nº 20.126, de 12 de junho de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.127, de 14 de junho de 2021 - Dispõe sobre transferência de permissão para a continuidade 
do serviço de exploração do transporte de passageiros - táxi, e dá outras providências.
Nº 20.128, de 14 de junho de 2021 - Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 5.221, de 11 
de junho de 2001, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo de Escolares no âmbito 
do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.129, de 15 de junho de 2021 - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 6º do Decreto 
nº 20.042, de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre adesão ao Programa Emergencial de 
Auxilio, instituído nos termos da Lei nº 7.662, de 14 de abril de 2021, e dá outras providências.
Nº 20.130, de 16 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
Nº 20.131, de 17 de junho de 2021 - Dispõe sobre a padronização dos procedimentos para 
a emissão de Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 
pelas áreas técnicas responsáveis pelo seu fornecimento, e dá outras providências.
Nº 20.132, de 18 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional extraordinário no valor de R$ 
3.272.199,79 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e noventa e nove reais e 
setenta e nove centavos), e dá outras providências.
Nº 20.133, de 21 de junho de 2021 - Dispõe sobre autorização de substituição de veículo para a 
continuidade do serviço de exploração do transporte de passageiros - táxi, e dá outras providências.
Nº 20.134, de 22 de junho de 2021 - Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB), para a Gestão 
2021/2022, e dá outras providências.
Nº 20.135, de 23 de junho de 2021 - Aprova o programa do Curso de “Capacitação para 
Fiscalização Ambiental”, e dá outras providências.
Nº 20.136, de 23 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.137, de 23 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 207.206,90 
(duzentos e sete mil, duzentos e seis reais e noventa centavos), e dá outras providências.
Nº 20.138, de 23 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.139, de 23 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.168.000,00 (três milhões, cento e sessenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.140, de 25 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.141, de 25 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 450.785,00 
(quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais), e dá outras providências.
Nº 20.142, de 25 de junho de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder 
ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, ao Mogi das Cruzes 
Esporte Clube, relativas ao período de junho/2021 a dezembro/2021, e dá outras providências.
Nº 20.143, de 25 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor das Secretarias de Educação, de Saúde e de Gestão Pública, crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 13.919.000,00 (treze milhões, novecentos e dezenove 
mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.144, de 25 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.145, de 29 de junho de 2021 - Confere nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 19.520, 
de 2 de setembro de 2020, e dá outras providências.
Nº 20.146, de 29 de junho de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados 
por Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não 
abrangidos pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de 
São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de 
Polícia Técnico Científica - Instituto Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.147, de 29 de junho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.148, de 29 de junho de 2021 - Estabelece a nova composição do Conselho Municipal 
de Inovação e Tecnologia - CMIT, Gestão 2021/2024, e dá outras providências.
Nº 20.149, de 30 de junho de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto nº 19.797, de 21 de 
dezembro de 2020, conforme quadro que especifica, em razão de prorrogação de prazo de 
vigência de parcerias, e dá outras providências.
Nº 20.150, de 30 de junho de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto nº 19.798, de 21 
de dezembro de 2020, conforme quadro que especifica, em razão de prorrogação de prazo 
de vigência de parcerias e aplicação de aporte de recursos oriundos de reprogramação 
FEAS/2020, e dá outras providências.
Nº 20.151, de 30 de junho de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto nº 19.799, de 21 de 
dezembro de 2020, conforme quadro que especifica, em razão de prorrogação de prazo de 
vigência de parcerias, e dá outras providências.
Nº 20.152, de 30 de junho de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2021 - PROCESSO Nº 23.998/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (QUANDO 
NECESSÁRIO) DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS, DE FORMA 
PARCELADA, PARA DIVERSOS DESTINOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DESSA ADMINISTRAÇÃO.
EMPRESAS VENCEDORAS: KINGSTOUR - EJ BALMANT AGENCIA DE VIAGENS.
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TAXA DE RAV (REMUNERAÇÃO DE AGENTE DE 
VIAGEM): 100,00% (cem por cento).

Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021.
LUCAS NOBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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Procon orienta com relação à contratação de serviços odontológicos

O Procon de Mogi das Cruzes orienta os consumidores sobre os cuidados antes da 

contratação. Só neste ano, já foram cerca de 30 reclamações, de clínicas diferentes. Os 

principais problemas são: o consumidor não recebe nenhum documento da contratação, 

falta de clareza na contratação de financiamento, falta de identificação do profissional 

responsável pelo atendimento.

ISS Obras poderá ser regularizado
Prazo para recursos e pagamento foi prorrogado para 20 de dezembro; anúncio foi feito pelo prefeito Caio Cunha

IMPOSTO

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode), anunciou 
uma série de iniciativas no 
início da tarde de ontem 
para auxiliar a população no 
processo de regularização da 
cobrança do Imposto Sobre 
Serviços no setor de Obras e 
Construção Civil (ISS Obras).

O anúncio foi feito no 
Paço Municipal, em que o 
prefeito esteve acompanhado 
do presidente da Câmara de 
Vereadores, vereador Otto 
Rezende (PSD) e do secre-
tário municipal de Finanças, 
Ricardo Abílio.

Dentre as medidas tomadas 
estão a prorrogação do prazo 
para a apresentação do recurso 
contra o ISS Obras, que foi 
do dia 27 de outubro para 20 
de dezembro. Outro ponto 
foi o anúncio da apresentação 
de dois projetos de lei na 
Câmara, visando mudar as 
regras do parcelamento do 
imposto, aumentando o limite 

de 36 para 72 prestações 
(semelhante ao programa 
Parcelamento Mogiano) e 
a redução do valor mínimo 
das parcelas, que hoje está 
em meia Unidade Fiscal do 
Município (UFM), o que 
equivale a aproximadamente 
R$ 92.

Outro ponto anunciado é 
a realização, a partir da pró-
xima quinzena, de mutirões 
da Secretaria de Finanças 
nos bairros que tiveram o 
maior número de notificações 
com base na atualização da 
planta genérica realizada pelo 
município no ano de 2016.

A população poderá, aos 
sábados, fazer o pedido de 
recurso junto à Prefeitura para 
contestar a cobrança, além 
de apresentar argumentos 
aos fiscais que irão apurar 
a situação dos imóveis. As 
ações serão concentradas 
no distrito de Jundiapeba, e 
nos bairros do Botujuru, Vila 
Suíssa e outras comunidades.

Durante a entrevista, o 

Cunha reiterou que as me-
didas tomadas levam em 
consideração principalmente 
as famílias com renda mensal 
de até dois salários mínimos 
que foram notificadas com 
base nos cálculos da atua-
lização da planta genérica. 

“Houve um caso que chegou 
ao nosso conhecimento de 
uma cobrança de R$ 1 mil 
sobre uma cobertura em um 
corredor de uma casa, sendo 
que o imposto incide sobre 
3% da obra. Antes da cobran-
ça, fizemos uma reavaliação 
criteriosa, mas existem ainda 

muitos casos que podem ser 
revistos”, afirmou o prefeito.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de remissão da 
dívida, o prefeito reafirmou 
que está impossibilitado de 
fazê-lo, uma vez que desde o 
início do processo de cobran-
ça, iniciado em 2016, mais 
de 13 mil imóveis fizeram o 
pagamento. “Não podemos 
abrir mão neste momento, 
já que isto poderia ter sido 
feito antes. Temos o prazo 
máximo de cinco anos para 
iniciar a cobrança, ou esta-
remos cometendo crime de 

improbidade administrativa. 
Nosso principal anseio não é 
a arrecadação, mas realizar a 
regularização deste débito”, 
afirmou.

O prefeito também anunciou 
o envio à Câmara Municipal o 
projeto de Lei que estabelece 
que o aumento na cobrança do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) não deverá 
ultrapassar a correção da 
inflação até 2024. O projeto 
foi encaminhado em regime 
de urgência e votado na sessão 
desta quarta-feira (leia mais 
na página 5).

Andre Diniz

Prefeito anunciou as 
medidas durante a tarde 
de ontem,na própria 
Prefeitura

Emanuel Aquilera


