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Um olhar para o futuro dos municípios.

ESSE “LABORATÓRIO” FOI CRIADO 
PARA DISCUTIR AS MUDANÇAS 

No Brasil, cada 
vez mais, a 
população 

desenvolve 
capacidade 

de crítica e de 
vocalização dos 

seus anseios, 
aspirações e 

vontades, como 
parte da mudança’

ma Tributária, que se pre-
tende implantar sem ouvir 
os especialistas comprometi-
dos com o municipalismo, a 
exemplo de outras reformas. 

Sem esse enfrentamento 
vamos viver com bolsões de 
extrema pobreza, a prospe-
ridade de poucos em confl i-
to com a miséria econômica 
e social.

Essa é a função do Cone-
xidades. Acompanhar o de-

bate em torno das mudanças, 
com o produto do pensamen-
to de vários especialistas, 
políticos e administradores 
que estão presentes na grade 
desse verdadeiro “laborató-
rio de ideias”.

Conexidades pretende 
mostrar, que os governos 
estão em constante mudan-
ça, com inteligência sin-
cronizada com a popula-
ção, com um novo mapa 

A União – que é o so-
matório dos municípios 
– ainda vem decidindo a 
maior parte das questões 
à revelia de um consenso 
nacional, que só se obtém 
ouvindo as partes interes-
sadas, que são os munici-
palistas abrigados nas ci-
dades e responsáveis pela 
gestão pública.

A principal discussão que 
o momento exige é a Refor-

urbano, de solidariedade, 
à exemplo do néo-muni-
cipalismo que nasce com 
o modelo novo de distri-
buição regional paulista. 
Também com o estímulo 
dos consórcios.

Finalmente, o Conexida-
des vai debater as megaten-
dências  mundiais, que são 
as privatizações, não para 
enfraquecer, mas para fi car 
mais forte. PÁG. 02

• Política e Consórcios Públicos • Turismo • Cidades 5.0 • Agronegócio • Direito Público • 
 • Saúde • Educação • Meio Ambiente e Sustentabilidade • 



•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

PÁG 2

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • •  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

PÁG 3
E

X
PE

D
IE

N
T

E

Fale com a UVESP

• EDITORIAL • • INVESTIMENTO •

NOVEMBRO DE 2021 NOVEMBRO DE 2021

Administração e Redação
Rua Pará, nº 50 - Higienópolis
CEP: 01243-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2476-8467
Telefax: (11) 2476-8637

Diretor Responsável
Sebastião Misiara

Editora
Silvia Melo

Supervisão
William Lopes

Diagramação
Purim Comunicação Visual

Projeto Gráfico
EugenioGEP Comunicação
glaucia@gepcom.com.br
m.eugenio@eugenio.com.br
F.: (11) 3044-1001

Sebastião Misiara
Presidente
misiara@uvesp.com.br

Silvia Melo
Presidente Executiva
silviamelo@uvesp.com.br

Departamento Comercial
comercial@uvesp.com.br

Site
www.uvesp.com.br
www.conexidades.com.br
www.jornaldointeriornews.com.br

(11) 2476-8467 
      2476-8637

Produção Comercial e Conteúdo
WLS Produções de Vídeo Ltda.
wlsimprensa@gmail.com
CONEXÃO MUNICIPALISTA

Colaboradores
Eliria Buso 
Jefferson Bote
Patrícia Campos 

Departamento Jurídico
Dr Cassio Ferreira Netto
Dr José Américo Lombardi
Dr Willians Kester

Circulação
645 municípios de São Paulo

Os artigos assinados representam 
a opinião dos autores. 
O ponto de vista do jornal 
é expresso no editorial.

Redes sociais UVESP

@uvesp.oficial @misiarasebastiao@jornal_do_interior

Youtube UVESP

www.youtube.com/uvesp

Nasce o 4º Conexidades, re-
cheado de temas escolhidos 
por prefeitos, vereadores e 

empresários, mediante pesquisa e ex-
traídos, também dos apontamentos 
do Tribunal de Contas do Estado, 
parceiro inquestionável da União dos 
Vereadores do Estado de São Paulo.

Em razão disso, considera-se 
que o CONEXIDADES  tem se fi r-
mado como um laboratório de ideias  
trocadas entre participantes,  e uma 
Escalada de Informações diante dos 
temas a serem abordados.

Ao lado da Associação Paulista 
de Municípios, a UVESP caminha 
para se fi rmar como uma das enti-
dades  que procuram reunir quem 
produz, quem defi ne e quem autori-
za com foco no desenvolvimento da 
qualidade de vida das pessoas.

Nesse contexto, com aprovação do 
Tribunal de Contas do Estado, cujo 
simbolismo é a presença da presiden-
te da Corte, Cristiana de Castro Mora-
es, esse laboratório de ideias oferece 
importantes subsídios para a boa prá-
tica da administração pública.

Já não é de hoje que se afi rma ser 
o Município o alicerce do desenvol-
vimento nacional. Em todos os even-
tos municipalistas centenas de vozes 
se levantam para reafi rmar esta ver-
dade consolidada na prática,  nas ci-
dades que possuem recursos gerados 
dentro dos seus próprios limites.

Os bons exemplos de governo 
são dados em abundância  pelos 
municípios brasileiros, especial-
mente os paulistas. E quando se faz 
referência aos municípios paulistas 
não se quer criar uma exceção pri-
vilegiada. O nosso interior é, incon-
testavelmente, um modelo de de-
senvolvimento municipalista.

O nosso interior é, 
incontestavelmente, 

um modelo de 
desenvolvimento 

municipalista’

Uma verdadeira 
troca de experiências

Na terra bandeirante, é possível 
encontrar centenas de ótimos admi-
nistradores, homens competentes, 
politizados, de grande experiência e 
capazes de assumir postos importan-
tes em qualquer esfera.

É em eventos promovidos pelo mo-
vimento municipalista que os agentes 
políticos podem acumular experiên-
cias que mostra que o Brasil será o que 
nós conseguirmos construir.

É também no Conexidades, que 
se abre o debate em busca de solu-
ções novas para problemas antigos, 
cujo carro chefe é a esperada Refor-
ma Tributária.

É também nos movimentos mu-
nicipalistas e no Ciclo de Debates 
do Tribunal de Contas do Estado, 
que se discute a vida pública, como 
deve ser e que é uma responsabili-
dade de todos.

Todo aquele que executa, e o faz 
da melhor maneira possível, o papel 
que a sociedade lhe reservou, melho-
rar a vida das pessoas, está fazendo 
vida pública.

Em Olímpia, com certeza, vamos 
todos fazer vida pública, procurando 
soluções fundamentais para os nos-
sos municípios. Lá, com certeza, os 
municipalistas vão oferecer um bom 
espetáculo de amor ao próximo, de 
amor à coletividade, através do esfor-
ço conjunto para o desenvolvimento, 
que só terá sentido se for voltado para 
as pessoas, para o levantamento dos 
níveis de vida da coletividade.

Eleito presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo em março deste ano, o 

deputado Carlão Pignatari (PSDB) 
ocupou, entre os dias 27 de outubro 
e 2 de novembro, o cargo de gover-
nador em exercício e anunciou mais 
de meio bilhão em investimentos 
para diversas regiões paulistas. Fo-
ram destinados recursos para obras e 
ações nas áreas da saúde, educação, 
habitação, infraestrutura, serviço pú-
blico, entre outras, além da entrega 
de vouchers dos programas Alimento 
Solidário e Vale Gás.

“Ocupar o cargo de governador 
de São Paulo é uma grande respon-
sabilidade. Realizei um grande sonho 
e pude presenciar o sonho de outras 
pessoas sendo realizado, como a con-
quista da casa própria, a rua de casa 
asfaltada, o posto de saúde em cons-
trução e tantas outras realizações. Me 
sinto honrado, feliz e grato por essa 
oportunidade e por dar continuidade 
ao excelente trabalho realizado pelo 
nosso governador João Doria e pelo 
nosso vice-governador Rodrigo Gar-
cia”, disse Carlão Pignatari.

Carlão, no exercício do governo, 
libera meio bilhão em investimentos
Foram destinados recursos para as políticas públicas em todas as áreas

No período 
como governa-
dor em exercí-
cio, Carlão Pig-
natari anunciou uma 
nova etapa do programa 
Corujão da Saúde para a região de 
São José do Rio Preto, com 4.100 
atendimentos na área de oftalmolo-
gia –cirurgias da catarata, consultas e 
procedimentos. Já em Salmourão, no 
oeste do Estado, foram entregues 104 
casas, no total de R$ 7,2 milhões em 
investimentos da Secretaria de Esta-
do da Habitação, por meio da CDHU, 
com juros zero para as famílias com 
renda até cinco salários mínimos.

Nas regiões de Votuporanga, São 
José do Rio Preto, Descalvado e Ada-
mantina, por exemplo, foram anun-
ciados mais de R$ 250 milhões em 
obras de pavimentação e recuperação 
de estradas e vicinais, totalizando cer-
ca de 350 quilômetros de vias moder-
nizadas para garantir o tráfego seguro 
de veículos e o escoamento da produ-
ção agrícola, que é fundamental para 
a economia do Estado. “Temos os 
maiores investimentos em rodovias, 
para garantir qualidade e segurança a 
todos”, disse Carlão.

Em Álvares Machado, Carlão Pig-
natari anunciou o investimento de 
R$ 25,4 milhões para construção de 
32 equipamentos do programa Qua-
livida, entre centros de saúde e espa-
ços multiuso, para os municípios do 
Pontal do Paranapanema. Os recursos 
serão viabilizados por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Regional 
e as unidades serão erguidas a partir 
de parcerias com as prefeituras. Ou-
tras regiões do Estado também foram 

benefi ciadas no período pelos equipa-
mentos de atendimento.

Na saúde, foram formalizados 
convênios com as prefeituras de 
Bady Bassit, Bálsamo, Catandu-
va, José Bonifácio, Mirassolândia, 
Mirassol, Descalvado, Olímpia, 
Itápolis, Fernandópolis, Ouroes-
te, Macedônia, entre outras, para 
a construção de centros de saú-
de. Cada município receberá uma 
quantia de cerca de R$ 800 mil 
para as obras. O programa do Es-
tado faz com que as prefeituras in-

diquem os terrenos e sejam 
responsáveis pela aquisi-

ção de móveis e demais 
equipamentos neces-
sários. O Estado fi -
nancia os prédios.

Para José Boni-
fácio e Adamanti-
na, Carlão Pignatari 
anunciou a implan-

tação de unidades do 
Poupatempo. Com isso, 

chegou a 90ª a quantidade de 
Poupatempos em todo o Estado 

de São Paulo. “O Poupatempo é elei-
to o melhor serviço público do Estado 
de São Paulo. Temos muito orgulho 
e a intenção do governo é levar esse 
serviço para mais municípios”, disse 
o presidente da Assembleia, que tam-
bém teve a oportunidade de sancionar 
e vetar projetos de lei, e implantar a 
Atividade Delegada nos municípios.

Na educação, Carlão Pignatari 
foi a Rio Claro para anunciar inves-
timento de R$ 11,9 milhões para a 
construção de uma Fatec (Faculdade 
de Tecnologia do Estado) na cidade. 
A licitação já foi concluída, e as obras 
devem começar nos próximos dias. 
Na área do turismo, Carlão Pignatari 
inaugurou a reforma e reestruturação 
do Balneário Joaquim Lemos, em 
Ibirá. Ele também descerrou, em Fer-
nandópolis, a placa da obra “Prainha 
Ecológica Águão”, localizada no mu-
nicípio de Pedranópolis.

Além disso, foram entregues re-
cursos para cidades como Uchoa, 

Benefícios • Para vários municípios paulistas

Acompanhado pelo deputado Geninho Zuliani •
Governador em exercício assina investimentos 

Ibitinga e Olímpia, para obras na 
área da educação. A Creche Escola 
em Uchoa terá investimento de R$ 
1,4 milhão da Secretaria da Educa-
ção em parceria com a prefeitura 
local para atender 130 crianças de 
0 a 5 anos. Na região já foram en-
tregues 10 unidades e outras 5 estão 
em obras com previsão de 650 no-
vas vagas. O mesmo foi para Ibitin-
ga. Na região de Taquaritinga, que 
abrange Ibitinga, já foram entregues 
7 unidades e outras 4 estão em obras 
com previsão de 520 novas vagas.

Carlão também assinou ordens 
de serviços para autorização de 
obras em três escolas estaduais de 
Olímpia. As intervenções devem 
somar mais de R$ 1,6 milhão de in-
vestimento. As escolas benefi ciadas 
são Doutor Wilquem Manoel Ne-
ves, Professora Dalva Vieira Itavo 
e Comendador Francisco Bernardes 
Ferreira. As duas primeiras serão 
ampliadas com três novas salas de 
aula para cada com o valor estimado 
de mais de R$ 483 mil por escola. Já 
a outra unidade receberá a cobertura 
de sua quadra poliesportiva, orçada 
em R$ 700 mil.

Em todas as cidades e regiões 
visitadas por Carlão enquanto go-
vernador em exercício do Estado de 
São Paulo, Carlão Pignatari entregou 
vouchers de ações assistenciais do 
programa Bolsa do Povo, aprimorado 
e aprovado pelos deputados e depu-
tadas da Alesp. Entre os benefícios 
estão o Alimento Solidário e o Vale 
Gás, que tem investimento total de 
R$ 130 milhões e paga três parcelas 
bimestrais de R$ 100 a mais de 426 
mil famílias, benefi ciando diretamen-
te em torno de 2 milhões pessoas em 
situação de pobreza em todos os 645 
municípios paulistas. O investimento 
na ação de segurança alimentar é de 
R$ 128 milhões.

Foram destinados 
recursos para 

obras e ações nas 
áreas da saúde, 

educação, habitação, 
infraestrutura, serviço 

público, entre outras, 
além da entrega 
de vouchers dos 

programas Alimento 
Solidário e Vale Gás’

•  BOLSA DO POVO •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Votado em setembro na Câ-
mara dos Deputados, o 
Projeto de Lei 2337/2021 

que segue para apreciação do Se-
nado vem sendo tema de debate 
entre importantes especialistas em 
economia do país.

O texto, que foi elaborado sob 
a tutela do Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, prevê, entre outras 
coisas, a reinstituição da taxação 

Aprovado na Câmara,  projeto de reforma
tributária traz incertezas   para pessoa física e jurídica

O texto tem impactos relevantes principalmente entre as empresas         e é visto como inadequado por diversos setores produtivos

plexidade do sistema tributário bra-
sileiro em um momento inoportuno.

“Esse projeto foi aprovado na 
Câmara dos Deputados em regime 
de urgência, o que signifi ca dizer 
que não houve convocação de audi-
ências públicas, não houve debate, 
portanto é absurdamente complexo, 
desconhecido, que vai levar uma 
enorme insegurança a todo sistema 
tributário brasileiro e, principalmen-
te, ninguém pediu, ninguém sente 
grande necessidade dele. Além dis-
so, ele tem defeitos técnicos muito 
sérios. No imposto de renda da pes-
soa física, por exemplo, a primeira 
faixa é corrigida em 31%, nas outras 
faixas em apenas 13%. Estão enca-
valando todas as faixas de renda. E 
isso é um defeito técnico que difi cul-
ta qualquer política de progressivi-
dade no Imposto de Renda da pessoa 
física”, afi rma Cintra. 

Para o professor, o PL também 
prejudica um determinado setor da 
classe média, ainda que favoreça 
aqueles que estão bem abaixo na es-
cala de percepção de renda. “É um 
projeto que não garante a progressi-
vidade desejada, ou seja, os que ga-
nham menos vão pagar menos e su-
bindo gradativamente até aqueles que 
ganham mais vão pagar proporcio-
nalmente mais. Ele não faz isso, pois 
as deduções não foram corrigidas”.

A “Reforma do Imposto de Ren-
da”, como vem sendo chamado este 
Projeto de Lei, deve afetar ainda a 

estrutura societária de empresas. 
Levando em consideração que as 
grandes empresas têm um planeja-
mento econômico e de acordo com 
a formatação societária, a mudança 
na tributação dos dividendos e nos 
juros sobre o capital próprio devem 
obrigar a um novo planejamento, 
podendo defi nir o que torna uma 
empresa rentável em não rentável, 
por exemplo.

“O projeto peca mais ainda quan-
do subitamente, sem nenhum aviso 
prévio, sem nenhum estudo e pe-
gando toda a sociedade de surpresa, 
resolve mudar de forma muito dra-
mática, muito radical, o Imposto de 
Renda da pessoa jurídica, tributando 
dividendos, acabando com juros so-
bre capital próprio, portanto, introdu-
zindo uma gigantesca incerteza e in-
segurança jurídica”, ressalta Cintra. 

O economista ainda acredita que 
não há justifi cativa para a extinção 
de juros sobre capital próprio: “nós 
vamos extinguir, depois de 20 anos 
de sucesso de uso, uma coisa que a 
União Europeia está recomendando 
a todos seus países para começarem 
a adotar”. 

Além de prejudicar imensamente 
as empresas que optaram pelo regi-
me do Imposto de Renda pessoa jurí-
dica com a opção do lucro presumi-
do, que vão ter um aumento de carga 
grande porque distribuem uma boa 
parte dos seus lucros aos acionistas. 

“No começo da escala de tama-
nho de empresas, empresas micro, 
do SIMPES e até faturamento de 
R$4,8 milhões, ou seja, micro e pe-
quenas empresas, elas não vão so-
frer aumento de carga tributária. E 
no outro extremo, as empresas gi-
gantes, as grandes empresas – que 
são 170 mil empresas apenas, de um 
universo de 6 milhões de empresas 
no Brasil - essas vão ter, de forma 
consolidada, somando a tributação 
na geração do lucro mais a tributa-
ção dos dividendos, uma queda de 
carga tributária. E quem vai pagar o 
pato é quem está no meio do cami-
nho: as empresas do lucro presumi-
do”, explica Marcos Cintra. 

Com o objetivo de apresentar 
os motivos de rejeição ao projeto e 
propor uma solução, associações e 

entidades públicas representantes 
de 80% do PIB brasileiro estão se 
reunindo no 4ª o pedido de adia-
mento na tramitação do texto 

“Ele simplesmente mostra que, 
na indústria, no agro, no comércio, 
na prestação de serviço, no setor 
fi nanceiro, todo mundo é contra 
este projeto. O quarto manifesto 
mostra ao governo a inconveniên-
cia deste texto, os seus equívocos 
técnicos, os riscos que ele poderá 
implicar para o país e, sobretudo, 
a inoportunidade no momento em 
que tentamos que sair de uma pan-
demia e recuperar a economia bra-
sileira, nós vamos introduzir mais 
um elemento de enorme insatisfa-
ção, insegurança e preocupação, 
sem falar nos custos de conformi-
dade”, explica Marcos Cintra.

 No imposto 
de renda da pessoa 

física, por exemplo, a 
primeira faixa é 

corrigida em 31%, nas 
outras faixas em apenas 
13%. Estão encavalando 

todas as faixas de renda. 
E isso é um defeito 

técnico que dificulta 
qualquer política de 
progressividade no 

Imposto de Renda da 
pessoa física’

Esperamos 
convencer o 

governo a abrir 
mão, arquivar 

todos os projetos, 
e convocar sim 

uma comissão de 
especialistas que 

fará propostas 
nos vários 

componentes do 
sistema tributário 

brasileiro’

Como saída, o Quarto Mani-
festo propõe a convocação de 
uma comissão de especialistas in-
dependentes, que proponha uma 
reforma tributária com começo, 
meio e fi m, e com estudos técnicos 
abalizados, depois de uma ampla 
discussão com a sociedade. 

“Esperamos convencer o go-
verno a abrir mão, arquivar todos 
os projetos, e convocar sim uma 
comissão de especialistas que fará 
propostas nos vários componentes 
do sistema tributário brasileiro, não 
apenas só no imposto de renda, ou 
só no tributo sobre consumo, mas 
do sistema como um todo, no con-
junto do sistema tributário. E, após 
as propostas serem apresentadas por 
esse grupo, independentemente de 
qualquer interesse setorial e pensan-

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

• PARA AS EMPRESAS, SURGE 
INSEGURANÇA JURÍDICA •

• O QUARTO MANIFESTO E A 
BUSCA POR UMA SOLUÇÃO •

O economista Marcos Cintra •
Ressalta a impopularidade e equívocos 
técnicos do Projeto de Lei 2337-2021

sobre os dividendos, com alíquota 
de 20%, e extingue os juros sobre o 
capital próprio, além de propor uma 
diminuição de cinco pontos percen-
tuais no Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica, sendo 2,5 no primeiro 
ano e 2,5 no segundo ano.

Segundo o economista e ex-se-
cretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra, as mudanças têm equívocos 
técnicos e devem aumentar a com-

do apenas nos interesses nacionais, 
esse projeto, aí sim, será encaminha-
do para o Legislativo para a aprova-
ção”, fi naliza o economista.
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Finalmente, após quase trinta 
anos de vigência, foi SAN-
CIONADA E ESTÁ EM 

VIGOR, DESDE 25 DE OUTU-
BRO DE 2021, A LEI Nº 14.230, 
editada para substituir a malfadada 
Lei nº 8.429/1992, que “Dispõe sobre 
Improbidade Administrativa”.

O texto em vigor consagra signi-
fi cativas alterações, em face da lei 
revogada, estabelecendo um “sis-
tema de responsabilização por 
atos de improbidade adminis-
trativa”, através de critérios segu-
ros de interpretação dos conceitos 
pautados nos dispositivos da nova 
lei, implicando em processo siste-
mático de exegese, onde “Cada 
preceito é membro de um gran-
de todo”, na preciosa síntese de 
Carlos Maximiliano1 e, portanto, 
diminuindo os riscos de respon-
sabilização dos gestores públi-
cos, então presentes nos diver-
sos artigos da Lei nº 8.489/92.

Improbidade: uma lei e nova discussão!

OMISSIVA, COM BASE EM IN-
TERPRETAÇÃO DOUTRINÁRIA 
E JURISPRUDENCIAL, AINDA 
NÃO PACIFICADA
• A ILEGALIDADE SEM A PRE-
SENÇA DE DOLO QUE A QUA-
LIFIQUE NÃO CONFIGURA 
ATO DE IMPROBIDADE
• BLOQUEIO PRIORITÁRIO DE 
BENS DE MENOR LIQUIDEZ
• ELIMINAÇÃO DA DEFESA 
PRÉVIA
• PRAZO DE TRINTA DIAS PARA 
CONTESTAÇÃO
• VEDAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE NAS CONDENAÇÕES EM 
CASOS DE LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO
• CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA 
A DOSIMETRIA DAS SANÇÕES
• PRESCRIÇÃO INTERCORREN-
TE DE OITO ANOS, CONTADOS 
A PARTIR DA DATA DO FATO 
SUPOSTAMENTE ILÍCITO
• ACORDO DE NÃO PERSECU-
ÇÃO CÍVEL 
• CUSTAS EM GERAL SOMENTE 
AO FINAL DAS AÇÕES DE IM-
PROBIDADE, SE PROCEDENTES
• CONDENAÇÃO EM HONORÁ-
RIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 
CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE 
COMPETE AO VENCIDO, DE 
ACORDO COM O DISPOSTO NO 
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL, OU SEJA, O MINIS-
TÉRIO PÚBLICO ALIÁS, ÚNICO 
LEGITIMADO PARA PROPOR A 
AÇÃO DE IMPROBIDADE, NOS 
TERMOS DO PROJETO.
• PAGAMENTO DO EVENTUAL 
DÉBITO RESULTANTE DA CON-

Polêmica, mas imparcial, surge a nova lei

DENAÇÃO EM 48 PARCELAS 
As modifi cações e extirpa-

ções promovidas pelo projeto 
não signifi cam, de forma algu-
ma, abrir caminho para a cor-
rupção, para a prática delibera-
da de ilícitos.

Aqueles que se posicionaram 
contra a nova lei, em especial os 
membros do  Ministério Público 
(Federal, Distrital e Estaduais), bem 
como parte da mídia, desconhecem 
a realidade, os efeitos maléfi cos de-
correntes da aplicação, durante qua-
se trinta anos, de uma lei tão aberta, 
que “pune até mau pensamen-
to”, escrevi à época de sua pro-
mulgação, em 1992.

Desconhecem as consequências 
perversas, resultantes do manejo da 
LIA pelo Ministério Público e, mes-
mo por alguns municípios, como 
forma de vindita política, colocando 
no banco dos réus centenas de Pre-
feitos, Ex-Prefeitos e Agentes Pú-
blicos em geral, bem como aqueles, 
pessoas físicas e/ou jurídicas, que 
travam contratos com as adminis-
trações públicas.

Direitos políticos suspensos! 
Bens indisponíveis! Proibição de 
exercer cargos públicos ou de con-
tratar com órgãos públicos, em ge-
ral! Prefeitos e Ex-Prefeitos que 
foram condenados por culpa (ne-
gligencia, imprudência, imperícia) 
ou, bem ao gosto do Ministério Pú-
blico, por culpa “in vigilando”, por 
não vigiar os subordinados ou culpa 
“in elegendo”, por escolher mal os 
servidores ou, ainda, por desco-
nhecer a legislação de regência da 
Administração Pública pátria, um 

emaranhado absurdo de Leis, De-
cretos, Resoluções, Portarias e Atos 
Normativos e Medidas Provisórias, 
com força de lei, a começar por nos-
sa prolixa Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil!

Enfi m, a lei está em vigor e, ago-
ra, cumpre interpretá-la, tendo como 
horizonte sua aplicabilidade em face 
dos milhares de casos concretos, es-
pecialmente, dentre outros: 
I -  ações em curso, em diversos es-
tágios processuais;
II - condenações transitadas em 
julgado;
III -  ações de cumprimento de sen-
tença condenatória e,
IV -  retroatividade e prescrição,
V - buscando inspiração no após-
tolo Paulo, vamos combater o bom 
combate!!!
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As modificações 
e extirpações 

promovidas 
pelo projeto não 

significam, de 
forma alguma, 
abrir caminho 

para a corrupção, 
para a prática 

deliberada 
de ilícitos’

Antonio Sergio Baptista
Advogado – USP/1964
Especialista em Direito Público – PUC /1973
Membro do Conselho Vitalício e 
Coordenador Jurídico da Federação de 
Municípios do Estado de São Paulo

Assim, em primeira abordagem, 
destaco alguns pontos importantes 
do Projeto de Lei:
• PROVA OBJETIVA DO ATO ÍLI-
CITO: COMPROVAÇÃO DE ATO 
DOLOSO COM FIM ILÍCITO
• ELIMINAÇÃO DA IMPROBIDA-
DE CULPOSA (NEGLIGÊNCIA, 
IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA)
• CONCEITUAÇÃO OBJETIVA DE 
ATO DOLOSO: VONTADE LIVRE 
E CONSCIENTE DE ALCANÇAR 
O RESULTADO ILÍCITO
• DANO EFETIVO: PERDA PA-
TRIMONIAL, DESVIO, APRO-
PRIAÇÃO, MALBARATAMENTO 
OU DILAPIDAÇÃO COMPRO-
VADA DE BENS PÚBLICOS 
“LATO SENSU’
• IMPUTABILIDADE DA CON-
DUTA DO AGENTE, ATIVA OU 

• CONSÓRCIOS PÚBLICOS •

Como prefeito municipal in-
tegrado em um consórcio 
público, José Ricardo Mat-

tar, de Igarapava, esteve na sede da 
Confederação Nacional de Municí-
pios com o objetivo de ouvir infor-
mações de como proceder.

 Especialista na matéria, a con-
sultora Joanni Henrichs alertou 
sobre as regras de transparência 
pelo consórcio.

Ela esclareceu sobre o proto-
colo de intenções, que é o docu-
mento inicil do consórcio,  cujas 
cláusulas devem prever tudo o que 
está indicado no artigo 4o da Lei 
11.107/2005. Ela explicou ainda 
que após a ratifi cação pelos Pode-
res Legislativos de todos os Muni-
cípios que pretendem se consorciar, 
haverá a pactuação do contrato de 
consórcio público.

Já sobre o contrato de rateio, a 
especialista da CNM contou que é 
o instrumento pelo qual os entes 
consorciados entregam recursos 
ao consórcio, por isso é importan-
te que o prefeito faça os ajustes 
na lei orçamentária de seu Muni-
cípio para prever os recursos ne-
cessários ao custeio do consórcio 
no que se refere a sua cota-parte.
Joanni alertou que poderá ser ex-
cluído do consórcio, após prévia 
suspensão, o ente consorciado 
que não consignar, em sua lei or-
çamentária ou em créditos adicio-
nais, as dotações sufi cientes para 
suportar as despesas assumidas 
por meio de contrato de rateio. 
Além disso, constitui ato de im-

CNM: município precisa estar 
atento ao aderir a um consórcio

 Como 
os consórcios 
públicos são 

formados 
exclusivamente por 

Entes federativos, 
eles integram a 
Administração 

Indireta de seus 
consorciados e, 

além disso, geram  
recursos públicos’

probidade administrativa, nos 
termos do disposto no artigo 10, 
inciso XV, da Lei no 8.429/1992, 
celebrar contrato de rateio sem a  
prévia dotação orçamentária, ou 
sem observar as formalidades pre-
vistas em Lei.

Estado de São Paulo aumenta o interesse pela adesão

• RATEIO  •

• CONEXIDADES  •

• ADMINISTRAÇÃO INDIRETA •

Paulo Ziukoski • Presidente da 
Confederação Nacional dos municípios

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Como os consórcios públicos 
são formados exclusivamente por 
Entes federativos, eles integram 
a Administração Indireta de seus 
consorciados e, além disso, ge-
ram  recursos públicos, por isso, 
as exigências legais de trans-
parência e acesso à informação 
se aplicam inteiramente a eles, 
cabendo aos prefeitos(as) e aos 
agentes municipalistas o esforço 
de adequarem suas estruturas de 
modo a garantir uma gestão trans-
parente, acessível e participativa.
A especialista da CNM sugeriu o 
acesso à cartilha Transparência e 
acesso à informação nos consórcios 
públicos: o que você precisa saber.

A respeito da contratação de 
pessoal, Joanni indicou a leitu-
ra da Nota Técnica 37/2020, da 
Confederação Nacional dos Mu-
nicipios, assim como o regime a 
forma de acesso aos empregos pú-
blicos dos consórcios.

O presidente da Confederação 
Nacional dos municípios, entidade 
que dá importante suporte aos pre-
feitos do país, Paulo Ziukoski con-
fi rmou presença no IV Conexidades, 
para prestigir a homenagem ao depu-
tado federal Geninho Zuliani.
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ALei Geral de Proteção de 
Dados – Lei nº 13.709/2018, 
doravante LGPD – se apli-

ca tanto ao setor privado, quanto 
ao setor público. A Administração 
Pública vem há muito tempo co-
letando dados pessoais de maneira 
indiscriminada e sem se preocupar 
com princípios elencados no art. 
6º na LGPD – especialmente fi na-
lidade, adequação, necessidade ou 
mesmo segurança -, e nem com o 
caput do art. 23, que defi ne que o 
tratamento de dados pessoais pelas 
pessoas jurídicas de direito público, 
“deverá ser realizado para o aten-
dimento de sua fi nalidade pública, 
na persecução do interesse público, 
com o objetivo de executar as com-
petências legais ou cumprir as atri-
buições legais do serviço público”. 
Nesse cenário, é importante que o 
setor público faça a adequação para 
fi car em conformidade com a novel 
legislação, sem prejuízo à consecu-
ção de suas atividades fi nalísticas. 
E essa adequação vale para todo e 
qualquer entidade pública, inclusi-
ve para os municípios de pequeno 
(e até médio) porte, que possuem 
invariavelmente difi culdades com 
disponibilidade de recursos – orça-
mentários, de infraestrutura e pes-
soal -, o que torna a jornada de ade-
quação mais hercúlea.

Reforçando seu papel orienta-
tivo, especifi cado na competência 
atribuída pelo art. 55-J, XVIII, da 
LGPD, a ANPD lançou no dia 04 
de outubro, um novo guia orienta-
tivo – “Segurança da Informação 
para Agentes de Tratamento de 
Pequeno Porte”1. Trata-se de um 

Essa adequação 
vale para todo e 

qualquer entidade 
pública, inclusive 

para os municípios 
de pequeno (e até 

médio) porte’

• PROTEÇÃO DE DADOS • • PROTEÇÃO DE DADOS •

LGPD: Boas Práticas de   Segurança da Informação
para Municípios   de pequeno porte

Público e privado e também        para os pequenos municípios

Fabio Correa Xavier • 
Diretor Técnico de Departamento de 
Tecnologia da Informação - DTIdocumento que sugere padrões téc-

nicos mínimos de segurança que as 
micro e pequenas empresas, além de 
startups, podem utilizar para pro-
teger os dados pessoais sob sua 
guarda. O guia, que não tem efeito 
normativo vinculante, destaca que 
as medidas sugeridas devem ser 
complementadas com outras que 
possam ser identifi cadas como ne-
cessárias para promover a seguran-
ça da informação nas organizações. 

Embora não seja direcionado 
aos Municípios de pequeno porte, 
entendo que tais orientações pos-
sam ser seguidas por esses entes 
públicos, como forma de se cons-
truir um ambiente institucional 
mais seguro e, consequentemente, 
materializar os princípios da boa-
-fé, segurança e prevenção.

O guia é dividido em Medidas 
Administrativas, Medidas Técnicas 
e recomendações para dispositivos 
móveis e serviços na nuvem.

As medidas administrativas são 
aquelas que tratam de política e 
procedimentos relacionados à se-
gurança da informação. As medidas 
citadas no guia são: 

(i) Política de Segurança da 
Informação, mesmo que simpli-
fi cada, sendo um conjunto de di-
retrizes e regras para viabilizar o 
planejamento, implementação e o 
controle de ações de segurança da 
informação dentro da instituição;
(ii) Conscientização e Treina-
mento, uma vez que as pessoas 
muitas vezes são negligenciadas, 
mas são parte vital para o suces-
so de qualquer ação em relação à 
segurança da informação e pro-
teção de dados;
(iii) Gerenciamento de con-
tratos, com a inclusão de termos 
de confi dencialidade para funcio-
nários e em contratos com forne-
cedores e clientes nos quais deve 
haver a inclusão de cláusulas que 
determinem as responsabilidades 
e funções em relação à LGPD.

Adicionalmente, diferentemente 
dos agentes de tratamento de peque-
no porte, os municípios de pequeno 
porte devem indicar um encarre-
gado pelo tratamento de dados 
pessoais, como defi nido no art. 23, 
inciso III, da LGPD. O encarregado 
é o responsável pelas comunicações 
entre o controlador, o titular de da-
dos e a ANPD, sendo um canal in-
terativo entre esses atores. O ideal é 
que o indicado tenha conhecimento 
multidisciplinar - legislação, priva-
cidade e proteção de dados, tecno-
logia da informação, segurança da 
informação, metodologias de análi-
se de risco e governança, adminis-
tração e atendimento às demandas 
internas e externas. Além disso, ele 
deve ter autonomia, independência 

e recursos – fi nanceiros, estrutura e 
pessoal – para exercer suas atribui-
ções. Deve-se, também, evitar possí-
veis confl itos de interesse e acúmu-
lo de funções dentro da instituição. 
Ademais, conforme §1º do artigo 41 
da LGPD, a identidade e as informa-
ções de contato do encarregado de-
vem ser publicadas no sítio eletrôni-
co do controlador, para que ele possa 
ser facilmente encontrado, tanto pela 
ANPD, quanto pelos titulares dos 
dados e demais interessados, aten-
dendo ao princípio da transparência. 

As medidas técnicas seriam 
aquelas mais relacionadas às tec-
nologias e controles que podem ser 
implementados em relação à segu-
rança da informação.

O guia cita as seguintes medidas 
técnicas: 

(i) Controle de acesso, basea-
do na necessidade de acesso aos 
dados pessoais, implementando 
política de senhas complexas 
e desabilitando senhas padrões 
de fabricantes. Também reco-
menda que não se faça o com-
partilhamento de senhas entre 
funcionários e que se adote o 
princípio do menor privilégio, 
ou seja, atribuir o nível de acesso 
necessário para a realização das 
atividades de cada funcionário. 
Por fi m, recomenda a utilização 
de autenticação com múltiplos 
fatores. Ressalto que o processo 
de autenticação é uma das medi-
das que abordei em outros dois 
artigos aqui no MIT Technology 
Review: “Regra de Pareto para a 
Segurança Digital: 3 ações que 
mitigam 80% dos ataques2” e 
“Quais são os padrões técnicos 
mínimos exigidos pela LGPD?3”; 
(ii) segurança dos dados pes-
soais armazenados, com res-
salva para a observação ao prin-
cípio da necessidade (art. 6º, III), 
com a minimização da coleta dos 
dados, atentando-se para a con-
fi guração segura das estações de 
trabalho – o hardening que citei 
no artigo “Regra de Pareto para 

a Segurança Digital: 3 ações que 
mitigam 80% dos ataques4” - e não 
utilização de dispositivos de arma-
zenamento externo, como HD ou 
pendrives. Essa medida também 
se relaciona com as cópias de se-
gurança (backup) e uso de cripto-
grafi a nos dados armazenados; 
(iii) segurança das comunica-
ções, com a utilização de proto-
colos de comunicação seguros – 
como TLS/HTTPS – e aplicativos 
com criptografi a fi m a fi m, inclusi-
ve com o uso de e-mails criptogra-
fados, se forem utilizados para en-
vio de dados pessoais. Há ainda a 
necessidade de se utilizar tecnolo-
gias de proteção de tráfego, como 
sistema de fi rewall, antivírus, an-
tispyware e anti-spam. Por fi m, re-
mover qualquer dado pessoal que 
esteja em redes públicas, como o 
site da empresa, caso não exista a 
necessidade de tal publicidade; 
(iv) manutenção de programa 
de gerenciamento de vulnerabi-
lidades, para monitorar e aplicar 
correções de sistemas e aplicativos 
lançadas pelos servidores. É im-
portante manter os sistemas atua-
lizados, para se minimizar o risco 
de ser vítima de um ataque que ex-
plore vulnerabilidades conhecidas. 
Deve-se também manter antivírus 
e antimalwares sempre atualizados 
e com varreduras periódicas em to-
dos os dispositivos da empresa;

Para dispositivos móveis, como 
notebooks, tablets e smartphones, o 
guia sugere que estejam sujeitos aos 
mesmos procedimentos de controle 
de acesso implantados para os demais 
equipamentos da empresa, incluindo 
autenticação multi-fator. O guia reco-
menda, ainda, que a empresa separe 
os dispositivos móveis de uso priva-
do daqueles de uso institucional. Ou 
seja, a recomendação é que não se uti-
lize dispositivos móveis particulares 
para fi ns institucionais, uma vez que 

estão mais sujeitos a vulnerabilida-
des, trazendo mais risco para o agente 
de tratamento. Uma última recomen-
dação é a implementação de funcio-
nalidade que permita apagar todos 
os dados no dispositivo, de forma 
remota, para ser usada em caso de 
perda ou roubo do equipamento.

Quanto à serviços na nuvem, é 
importante ter um contrato de acor-
do de nível de serviço (SLA – Servi-
ce Level Agreement) adequado, que 
contemple a segurança dos dados 
armazenados e uso de autenticação 
multi-fator, para acesso aos serviços 
e dados pessoais que estão na nuvem.

Segurança da informação é uma 
área muito dinâmica, muito embo-
ra as recomendações feitas no guia 
possam servir como um caminho 
inicial para os municípios de peque-
no porte. Contudo, há outras práti-
cas e recomendações que podem (e 
devem) ser buscadas, para que se te-
nha um ecossistema de privacidade 
e proteção de dados cada vez mais 
efetivo. Por exemplo, há boas prá-
ticas já consolidadas no mercado, 
como as normas da família 27.000 
da ABNT/ISO/IEC. Recomendo 
também a observância em relação 
às principais violações que ense-
jaram a aplicação de multas pelas 
autoridades de proteção de dados da 
Europa, a partir das quais podemos 

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

NOVEMBRO DE 2021 NOVEMBRO DE 2021

identifi car onze boas práticas, como já 
abordei no artigo “Quais são os pa-
drões técnicos mínimos exigidos 
pela LGPD?”5: (i) monitoramento 
de contas de usuário privilegiadas; 
(ii) monitoramento do acesso e uso de 
bancos de dados com dados pessoais; 
(iii) implementação de hardening de 
servidores; (iv) encriptação de dados 
pessoais e dados pessoais sensíveis; 
(v) uso de autenticação multifator; 
(vi) controle de acesso rígido para 
aplicações; (vii) teste de invasão fre-
quentes; (viii) não armazenamento 
de senhas em texto claro em arquivos 
não; (ix) registro de tentativas de lo-
gin sem sucesso; (x) revisão manual 
de códigos para verifi cação se há da-

dos pessoais indevidos; (xi) processa-
mento de dados de cartões de acordo 
com o padrão PCI DSS.

Embora o Poder Público não esteja 
sujeito às sanções pecuniárias, as prin-
cipais falhas encontradas na Europa 
são um ótimo referencial para mini-
mizar a probabilidade de ocorrência 
de incidentes de segurança, especial-
mente envolvendo dados pessoais. 

É fundamental que todos busquem 
um comportamento digital cada vez 
mais seguro, de forma que os direi-
tos dos titulares de dados pessoais6

sejam sempre respeitados.  

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• AGENTES DE TRATAMENTO 
DE PEQUENO PORTE •

1 - https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf

2 -  https://mittechreview.com.br/regra-de-pareto-para-a-seguranca-digital-3-acoes-que-mitigam-80-dos-ataques/
3 -  https://mittechreview.com.br/quais-sao-os-padroes-tecnicos-minimos-exigidos-pela-lgpd/
4 - https://mittechreview.com.br/regra-de-pareto-para-a-seguranca-digital-3-acoes-que-mitigam-80-dos-ataques/
5 - https://mittechreview.com.br/quais-sao-os-padroes-tecnicos-minimos-exigidos-pela-lgpd/
6 - https://mittechreview.com.br/lgpd-conheca-seus-direitos-como-titular-de-dados-pessoais/

• MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
EM RELAÇÃO À SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO •

• MEDIDAS TÉCNICAS EM 
RELAÇÃO À SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO •

• RECOMENDAÇÕES PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS E 
SERVIÇOS NA NUVEM •

• A LGPD É PARA TODOS •
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• RECURSOS HÍDRICOS •
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 O Brasil é um 
país que goza 

de privilégio no 
abastecimento 

natural de água, 
em especial 

de água própria 
para o consumo 

(água doce)’
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Desde o livro Primavera Silen-
ciosa, de Rachel Carson, de 
1962, o mundo tem sido aler-

tado sobre as ações humanas nocivas 
praticadas junto ao meio ambiente. 
Este alerta veio em face dos efeitos 
nocivos de uso de pesticidas na agri-
cultura, tendo esse livro infl uenciado 
na criação da Agência de Proteção 
Ambiental (EPA), nos Estados Uni-
dos e, também, tem servido, até hoje, 
como inspiração para o mundo.

Crise da água e os caminhos 
para o não agravamento

o outro 0,5% está em aquíferos sub-
terrâneos de difícil acesso restando, 
portanto, 0,04% de água disponível 
ao consumo e de acesso possível por 
estar na superfície, ou seja, por estar 
nos rios, nos lagos e nos mangues.

Patente a escassez, a qual é as-
severada pela distribuição desse 
recurso natural. A distribuição hí-
drica no mundo não é equânime, 
conforme informa a SAVEH, pois, 
de acordo com a própria natureza, 

uma questão política para 
ser uma questão estratégica, 
segundo Alex Furman, profes-
sor de hidrologia do Instituto 
Technion de Haifa, para a Super 
Interessante. O referido professor 
ainda diz que superaram a escassez 
hídrica porque perceberam que esse 
insumo é a chave para o desenvol-
vimento sustentável. Israel, apesar 
de ser um país cercado pelo deserto, 
hoje produz seus próprios alimen-
tos, sendo que 50% da sua água 
vem da dessalinização e do reuso.

O Brasil é um país que goza de 
privilégio no abastecimento natural 
de água, em especial de água pró-
pria para o consumo (água doce), 
porém, diante das variações climá-
ticas e de problemas locais, nós bra-
sileiros estamos experimentando, 
cada vez mais, a escassez hídrica. 
Destaca-se, dentre os nossos pro-
blemas locais de abastecimento hí-
drico, a infraestrutura precária, ten-
do em vista, que, “dependendo do 
município, até 60% da água tratada 
para consumo se perde, especial-
mente por vazamentos nas tubula-
ções” (SAVEH).

Além disso, a nossa coleta de água 
é irregular, principalmente, pela au-
sência de estímulo a contenção urba-
na, inclusive doméstica, da água de 
chuva, bem como, para substituição 
energética, como por exemplo, pelos 
painéis solares e pela energia eólica 
que viabilizariam e, muito, a econo-
mia do recurso hídrico.

A questão hídrica mundial tem 
levado a diferentes estratégias para 
conter a crise. Dentre elas a dessa-
linização da água do mar e a água 
de reuso, como já faz Israel. Há, 
também, como alternativa a trans-
posição de rios e, principalmente, 
a conscientização da população. 
Embora possíveis, tais interven-
ções humanas na natureza, como a 
dessalinização da água do mar e a 
transposição de rios, sempre colo-
carão em risco o ecossistema, razão 
pela qual, tais práticas deverão ser 
realizadas, conforme as peculiari-
dades, diante de casos extremos e, 
após, muitos estudos científi cos.

No Brasil, para mitigação do pro-
blema hídrico poderíamos incluir as 
políticas de públicas e fomento aos 
recursos alternativos - energia so-
lar e eólica - e, concomitantemente, 
investimento na infraestrutura para 

Embora o Brasil seja privilegiado, precisamos de uso racional

Benedita de Fátima Delbono
Doutora em Direito e professora 
do Mackenzie em Campinas

No mesmo sentido, tem ocorrido 
o alerta mundial em razão do clima, 
conforme o Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), acenando em vermelho, em 
especial, para a energia de origem 
fóssil, como é o caso do petróleo, 
do gás natural e do carvão mineral. 
Pois esses combustíveis promovem 
o efeito estufa, que leva ao aqueci-
mento global que, por seu turno, in-
fl uencia na natureza com a variação 
que afeta todos os recursos, inclusi-
ve a água. As mudanças climáticas, 
a poluição desenfreada e outras prá-
ticas contrárias ao meio ambiente 
estão levando a várias crises, sendo 
a crise hídrica uma delas.

A ideia de que os recursos natu-
rais são fi nitos, tem cada vez mais 
sido de entendimento global e, 
mesmo, no tocante a água - que é 
um recurso renovável e abundante 
- há alerta sobre a quantidade com 
qualidade para consumo, a qual é 
escassa. Segundo o Sistema de Au-
toavaliação de Efi ciência Hídrica 
(SAVEH), a água ocupa 70% da 
superfície da Terra e tem como de-
safi o, o fato de que 97% desta água 
é salgada, restando como água apro-
priada para o consumo, apenas, 3%, 
dos quais 2,5% estão nas geleiras e 

a água concentra-se, em 60%, em 
alguns países, quais sejam: Brasil, 
Rússia, China, Canadá, USA, Índia, 
Indonésia, Congo e Colômbia.

Para compreensão da escassez, 
a este fator natural de distribuição 
deve ser adicionado outro fator: a 
densidade demográfi ca. Este últi-
mo fator é provocado pelo número 
consideravelmente de pessoas que 
formam núcleos densos em torno da 
água, dando origem ao adensamento 
demográfi co em determinadas regi-
ões, impondo, portanto, a variação e 
a disponibilidade da água por pessoa.

A questão da água para muitos 
países, como Israel, deixou de ser 

reparar as já existentes e conter as 
perdas e, nas novas para serem reali-
zadas com rigor necessário para evi-
tar as perdas, como já experimenta-
do. A busca hoje é por caminhos que 
evitem o agravamento da crise hídri-
ca. Nesse sentido, podemos destacar, 
também, o uso das águas subterrâne-
as e das águas residuárias tratadas. 
As águas subterrâneas podem levar 
ao abastecimento urbano em locais 
que já experimentam a falta d’água.

E, nesse caso, a prévia autorização 
seguida do mapeamento das perfura-
ções; a análise da qualidade da água 
do aquífero; a exploração com o rigor 
necessário para que seja de modo sus-
tentável, constituem os requisitos mí-
nimos para tal exploração. 

No que se refere águas residuárias 
tratadas - as já conhecidas águas de 
reuso -, devem passar pelo processo 
rígido de descontaminação para não 
representar risco a população, sendo 
certo, que no Brasil este tipo de água 
só pode ser utilizado para fi ns não 
potáveis, mas, já se cogita a hipótese 
de utilização para consumo humano.

O caminho para não agravamen-
to da crise hídrica local e global 
passa, necessariamente, pela cons-
cientização da população e pela 
proteção dos corpos d´água, a fi m 
de garantir o uso consciente desse 
recurso vital.

• FOMENTO •

Apandemia do Covid-19 atin-
giu todos as áreas comer-
ciais, principalmente os pe-

quenos e médios empreendedores. 
Muitos tiveram que se reinventar 
nesse processo de retomada, depois 
de fechar as portas, ou fazer uma 
peregrinação em busca de crédi-
to para manter os negócios, quase 
sempre sem sucesso. 

Com olhar para esse público, 
que por falta de garantias, veem a 
necessidade de empréstimos para 
saldar dívidas ou implementar os 
negócios, negada, surgiu a ACCRE-
DITO, que dispõe de uma inovação 
muito importante para essas mi-
cro e pequenas empresas, 
que é a facilidade de 
obter o crédito 
sem a necessi-
dade de aportar 
garantias físicas, 
ou reais. Isso só é 
possível porque a 
ACCREDITO, ao 
assinar um con-
vênio operacional 
com o SEBRAE 
Nacional, passou a 
poder oferecer para 
os seus clientes, o 
Fundo de Aval à Mi-
cro e Pequena Empresa. 

Chamada de FAMPE, é 
um Fundo que provem a ga-
rantia para o agente fi nanceiro, no 
lugar do tomador do crédito. Com 
uma Taxa de Concessão de Aval, 
durante o processo de contratação 
do crédito, variável de acordo com 
o valor da operação e do prazo, que 
oportuniza aos microempreendedo-
res, sem bens ou fi ança, prosseguir 
em seus negócios, sejam eles de 
qualquer tamanho. 

ACCREDITO, o “ar” dos empreendedores
Nasceu para apoiar os associados empreendedores

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br

A criação da ACCREDITO faz 
parte de um processo de moder-
nização e ampliação dos serviços 
prestados pela Associação Comer-
cial de SP, que já detém em sua 
estrutura, as empresas Boa Vista 
Serviços Gerais SA, a Companhia 
de Registro de Recebíveis e Du-
plicatas – CRDC e a Faculdade de 
Comércio. A Diretoria da ACSP, 
na fi gura de seu Presidente, Alfre-
do Cotait, sensível às difi culdades 
que as micro e pequenas empresas 
tem enfrentado na obtenção de 
crédito para o desenvolvimento de 
seus negócios, decidiu criar a sua 
própria instituição fi nanceira, em-
baixo do novo marco legal (Res. 
4.656), que permitiu a criação de 
Sociedades de Crédito, com capi-
tal inicial de R$ 75 milhões, total-
mente integralizado. 

Assim, empreendedores de todo 
o Estado de São Paulo, podem obter 
crédito com a ACCREDITO, atra-
vés das Associações Comerciais, 
nos diversos municípios paulistas, 
ou pela plataforma digital www.ac-
creditodigital.com.br.

Vale ressaltar que não é neces-
sário ser fi liado a Associação Co-
mercial, porém as empresas que são 
fi liadas, dispõem de Contrato de 
Parceria com a ACCREDITO, com 
desconto de 15% na taxa de juros 

À frente da ACCREDITO, está 
Milton Luiz de Melo Santos  (Presi-
dente), economista, ex-Banco Cen-
tral e com longa vivência (49 anos) 
no sistema bancário brasileiro, onde 
já dirigiu várias instituições fi nan-
ceiras, entre as quais o Banco Nos-
sa Caixa e o Banco Desenvolve SP, 
fundado por ele em março/2009; os 
Diretores de TI e Operações e de 
Crédito e Finanças, respectivamen-
te, Luiz Noboru e Gilberto Fioravan-
te, ambos funcionários de carreira do 
Banco Nossa Caixa, com mais de 40 
anos de vivência nesse setor.

A ACCREDITO dispõe de qua-
tro modalidades de crédito para as 
micro e pequenas empresas: i) Ca-

Milton Luiz de Melo Santos •
Presidente da ACCREDITO

pital de Giro, cujo valor máximo é 
de R$ 80.000,00, prazo de 24 meses 
para pagar e taxa de juros a partir de 
1,44% a.m. + SELIC; ii) Financia-
mento para Investimento, cujo valor 
máximo é de R$ 100.000,00, prazo 
de 36 meses para pagar e taxa de ju-
ros a partir de 1,37% a.m. + SELIC; 
iii) Desconto de Duplicatas, prazo 
de até 6 meses, com taxa de juros a 
partir de 1,4% a.m. e limite máximo 
de borderô de R$ 50.000,00; iv) An-
tecipação de Recebíveis de Cartão 
de Crédito, limite máximo de R$ 
250.000,00 e taxa de juros a partir 
de 1,4% a.m. Além dessas moda-
lidades, a ACCREDITO criou, em 
março deste ano, uma linha espe-
cial para a mulher empreendedora, 
denominada, ACCREDITO MU-
LHER EMPREENDEDORA. Com 
limite de R$ 8.000,00, por operação, 
prazo para pagamento de até 36 me-
ses e taxa de juros a partir de 1,37% 
a.m., as microempreendedoras indi-
viduais podem dar prosseguimento 
aos seus negócios, trazendo uma 
renda extra para a sua família, con-
tribuindo assim para a redução dos 
problemas sociais agravados com a 
pandemia do COVID 19.

A ACCREDITO foi formalmen-
te aprovada pelo Banco Central em 
julho/2020 e iniciou as suas ope-
rações de crédito e fi nanciamento 
em janeiro/2021. Atualmente ela 
já conta com 650 empresas em sua 
carteira de crédito, que soma R$ 
22,0 milhões, entre as modalidades 
de capital de giro, fi nanciamento 
para investimento fi xo e desconto 
de duplicatas.
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Criado no ano de 2017 pela 
ADVB – Associação dos 
Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil e pela Skål In-
ternacional São Paulo – Associação 
Mundial dos Profi ssionais de Via-
gens e Turismo, que trabalha com 
foco no desenvolvimento do setor 
no território, o prêmio que conferem 
reconhecimento às melhores práti-
cas do mercado, o que é uma prática 
da ADVB, trouxe á vista municípios 
já destacados no turismo estadual e 
outros, que embora pouco divulga-
dos, apresentam grande potenciali-
dade para atrair turistas. 

“Cabe destacar a contribuição 
de Sebastião Misiara, presidente 
da Uvesp que, à época, como vice-
-presidente da ADVB, sugeriu para 
Latif Abrão Júnior, meu antecessor, 
a importância de premiar as boas 
práticas das administrações munici-
pais no setor de viagens e turismo, 
responsável pela geração empregos 
e renda. Pode-se afi rmar que o prê-
mio Top Destinos Turísticos nasceu 
na sala de reuniões da Uvesp”, co-
menta o presidente da ADVB.

Com adesão espontânea dos 
municípios na participação, a cada 
edição a organização supera suas 
expectativas. Aristides de La Plata 
Cury, presidente da ADVB, comen-
ta que o aumento das adesões a cada 

Prêmio Top Destinos

ano é “fruto do amadurecimento das 
administrações públicas e do tam-
bém crescente engajamento dos em-
presários no âmbito dos municípios 
paulistas. Há que se registrar que as 
políticas públicas estaduais foram 
decisivamente relevantes”

Vale ressaltar que o peso maior 
para premiação, vem da votação pú-
blica, realizada por meios eletrôni-
cos. Cabe, porém, aos prefeitos e se-
cretários de turismo e comunicação, 
se engajarem em uma campanha de 
divulgação do destino e chamadas 
para turistas e moradores reconhe-
cerem a importância turística do lo-
cal. Essa interação entre as pastas e 
a aproximação com a população, já 
traz para a cidade concorrente um 
ganho administrativo. 

“As premissas e a mecânica do 
Prêmio Top Destinos Turísticos têm 
como pressuposto estimular parce-
rias entre os setores público e priva-
do. Quanto mais atuantes forem as 
lideranças locais e o engajamento da 
população na campanha, tanto me-
lhores serão os resultados para os mu-
nicípios. A mobilização popular gera 
votos. Neste particular, o prêmio fun-
ciona como um verdadeiro test drive 
com ingresso nas mídias sociais como 
recurso promocional, recomendado 
para municípios com população de 2 
mil a 1 milhão de habitantes”, ressalta 
o presidente da ADVB/SP

Na edição desse ano, 130 muni-
cípios foram inscritos, divididos em 
16 categorias de turismo. Divulga-
do no dia 3 de novembro os três pré-
-selecionados em cada subdivisão 

do turismo, eleitos por voto popular e 
por pontuação concedida por especia-
listas de cada área. Os 48 municípios 
fi nalistas, conhecerão dia 30 do cor-
rente mês, o podium, em um evento 
no Palácio do Bandeirantes, sede do 
governo do Estado de São Paulo.

O evento hoje é uma realização 
conjunta ADVB e Skål, em parceria 
institucional com a Associação dos 
Municípios de Interesse Turístico 

do Estado de São Paulo (Ami-
tesp), Associação das Prefeitu-

ras Estâncias do Estado de São 
Paulo (Aprecesp), União dos 
Vereadores do Estado de São 
Paulo (Uvesp) e do São Pau-
lo Convention and Visitors 
Bureau – Visite São Paulo. 
A partir desta terceira edição 

também conta com a Asso-
ciação Paulista de Municípios 

(APM) e a premiação está alinhada 

à política pública da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado, com 
o apoio do Governo de São Paulo. 

Com o sucesso do Prêmio Top 
Destinos em relação a participação 
dos municípios e considerando a 
importância do prêmio para o trade, 
o JORNAL DO INTERIOR per-
guntou ao Dr. Aristides de La Plata 
Cury, da possibilidade da estendê-
-lo em nível regional, como região 
Sudeste do país, que nos respondeu; 
“Estamos avaliando, mas já temos 
parceiros de dimensão nacional, a 
exemplo da Gol Linhas Aéreas e 
Rede Accor Hotéis; contudo, por 
conta dos diferenciais que caracteri-
zam a política pública estadual, São 
Paulo sempre será importante para 
o Top Destinos Turísticos.”

Reconhecimento público aos municípios que levam o turismo a sério

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br

institucional com a Associação dos 
Municípios de Interesse Turístico 

do Estado de São Paulo (Ami-
tesp), Associação das Prefeitu-

também conta com a Asso-
ciação Paulista de Municípios 

(APM) e a premiação está alinhada 

Aristides de La Plata Cury •
Presidente da ADVB
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OGovernador João Doria, em 
seu primeiro dia de mandato, 
criou a Secretaria de Desen-

volvimento Regional - SDR, para dar 
efetividade à uma gestão municipalis-
ta. A partir da constatação de que as 
pessoas moram no município, porém 
convivem na região, a formulação 
das políticas públicas passou a ter, 
também, a regionalização como um 
referencial que racionaliza o uso do 
território e dos recursos, viabiliza pro-
jetos de maior escala e complexidade 
para um conjunto de municípios, além 
de ser um requisito para o desenvol-
vimento sustentável e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.

O governador defi niu uma “po-
lítica de estado”, que vem sendo de-
senvolvida sob a coordenação do Se-
cretário Marco Vinholi. Trata-se do 
Projeto de Desenvolvimento Regio-
nal ou a “Nova Regionalização” que, 
ao lado de outros inúmeros projetos 
exitosos da pasta, vão ao encontro das 
demandas municipais. A Nova Regio-
nalização vem sendo construída em 
parcerias com inúmeras instituições, 
tais como a UVESP, a Associação 
Paulista de Municípios, a TV Assem-
bleia, a Fundação SEADE, a FIPE, 
Instituições Acadêmicas, Associações 
Comerciais, Prefeituras e Câmaras 
Municipais, dentre outras. 

As Audiências Públicas conta-
ram sempre com a participação do 
Governador João Doria ou do Vice-
-Governador Rodrigo Garcia, junto 
aos mandatários, lideranças sociais, 
empresariais, comunitárias e agentes 
públicos, ouvindo e dialogando sobre 
as questões regionais. Os Secretários 
com ações nas Unidades Regionais in-
tegravam a comitiva dos governantes, 
sendo esta participação fundamental, 
visto que as Secretarias poderão ade-

A construção coletiva   da Nova Regionalização
Governo do Estado realizou 26 audiências públicas para defi nir         uma nova Organização Regional para o território paulista
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quar suas unidades descentralizadas 
ao novo recorte regional, após a ins-
talação da governança interfederativa 
das Unidades Regionais.

A Nova Regionalização consiste 
numa divisão do território paulista em 
novas Unidades Regionais, segundo o 
marco legal defi nido pelas Constitui-
ções Federal de 88 e Estadual de 89, 
pelo “Estatuto da Metrópole”, e pela 
revisão da Lei Complementar 760/94, 
além dos critérios técnicos defi nidos 
pela Fundação SEADE, que conside-
rou o nível de integração regional en-
tre os municípios, observada a partir 
dos dados da REGIC 2018, do Pro-
jeto Dispersão Urbana e de estudo da 
Rede Urbana Paulista.

Como requisito para o envio do 
Projeto de Lei Complementar - PLC 
à Assembleia Legislativa, foram re-
alizadas 26 audiências públicas, que 
ocorreram na forma híbrida – pre-
sencial e virtual – face ao contexto 
do necessário distanciamento social, 
para a apresentação do projeto e 
abertura às sugestões e críticas obje-
tivando o aperfeiçoamento do PLC. 
No formato presencial, foram segui-
das todas as normas defi nidas pelo 
Plano São Paulo para enfrentamen-
to da pandemia e no virtual houve 
a transmissão pela TV Assembleia, 
e canais do YouTube da SDR e da 
UVESP. Todos os vídeos estão dis-
poníveis no YouTube para quem não 
teve oportunidade de participar. 

O projeto inicial colocado em dis-
cussão recebeu várias sugestões de 
alteração, concluindo com uma con-
fi guração diferente da inicial, confor-
me pode ser verifi cado no mapa que 
ilustra este artigo. A confi guração ini-
cial consta na edição 171 do Jornal do 
Interior, publicada em junho de 2021. 
A título de exemplo, atendendo às 

demandas regionais nas Audiências 
Públicas, citamos a Região de Estado 
da Nova Alta Paulista, que unifi cou 3 
Unidades Regionais propostas (Tupã, 
Adamantina e Dracena) consideran-
do que os 30 prefeitos que integram a 
Associação dos Municípios da Nova 
Alta Paulista já têm uma tradição de 
integração regional; o Agrupamento 
Urbano dos Grandes Lagos, resultan-
te da fusão das Regiões de Estado de 
Votuporanga, Fernandópolis e Jales; 
o Agrupamento Urbano do Pontal do 
Paranapanema que incluiu a Região 
de Estado de Presidente Venceslau; a 
inclusão de municípios da Região de 
Estado de Itapeva na Região de Esta-
do de Avaré; a divisão do que seria o 
Agrupamento Urbano da Mantiquei-
ra em Região de Estado de São João 
da Boa Vista e Agrupamento Urbano 
da Mogiana, dentre outras alterações.

A Nova Organização Regional do 
estado contará com 32 Unidades Re-
gionais, sendo 9 Regiões Metropoli-
tanas, 9 Agrupamentos Urbanos e 
14 Regiões de Estado. Destas, 6 Re-
giões Metropolitanas já haviam sido 
institucionalizadas, assim como 3 
Agrupamentos Urbanos. Porém, 
destes, os Agrupamentos Urbanos 
de Piracicaba e Jundiaí passaram 
a ser caracterizados como Regiões 
Metropolitanas, face ao expressivo 
crescimento econômico e demo-
gráfi co destas Unidades Regionais. 
Também foi criada a Região Metro-
politana de São José do Rio Preto e 
no PLC que revisa a LC 760/94 são 
criadas mais 8 Agrupamentos Urba-
nos e 14 Regiões de Estado.

A Nova Regionalização conside-
ra uma Região Metropolitana como 
uma Unidade Regional que tem des-
tacada expressão nacional; expressiva 

densidade demográfi ca e econômica; 
signifi cativa intensidade de relações 
entre as pessoas, empresas, institui-
ções e governos dos entes federativos, 
que exigem planejamento integrado e 
união permanente de esforços para 
a execução das funções públicas de 
interesse comum. O Agrupamento 
Urbano, possui basicamente as mes-
mas características, porém em menor 
grau, permitindo-nos afi rmar que es-
tão em processo de metropolização – 
aliás, como ocorreu com as Unidades 
Regionais de Piracicaba e Jundiaí. A 
Região de Estado é uma região que 
se encontra numa etapa inicial do 
processo de desenvolvimento urbano 
regional; possui uma forte identida-
de regional e problemas comuns que 
carecem de planejamento integrado 
para a busca de soluções compartilha-
das entre os seus municípios.

A revisão da LC 760/94 incorpora 
os dispositivos do Estatuto da Me-
trópole, tais como a Governança In-
terfederativa e o Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integrado – PDUI, 
e outras medidas que aperfeiçoam o 
modelo, como os requisitos para a 
caracterização de uma Região Me-
tropolitana. Com a intensifi cação e 
diversifi cação das interações entre as 
pessoas, governos e empresas, decor-
rentes do avanço tecnológico, tem-se 
que a conurbação deixou de ser o 
fator determinante, ou mesmo crité-
rio único, universal e intransponível, 
para a caracterização do fenômeno 
metropolitano ou a integração regio-
nal. A intensidade de fl uxos de várias 
naturezas, como pessoas, mercado-
rias, água dos rios, esgoto, resíduos 
sólidos, insetos vetores de doenças, 
coronavírus e outros são cada vez 
mais relevantes para a caracterização 
de uma Unidade Regional, e assim, a 
Nova Regionalização atualiza o con-
ceito de Região Metropolitana.

Da governança interfederativa, 
vale destacar que o Parlamento Regio-
nal adquiriu uma dimensão maior no 

transcorrer do processo, como uma 
instância que democratiza ainda mais 
o arranjo institucional. Num evento 
com grande presença de vereadores, 
prefeitos e parlamentares, no Palácio 
dos Bandeirantes, o Secretário Mar-
co Vinholi lançou uma Cartilha de 
Orientação, elaborada em parceria 
com a UVESP, para que os verea-
dores organizem o Parlamento Re-
gional para atuar junto ao Conselho 
de Desenvolvimento. O Parlamento 
Regional será instituído como um 
Conselho Consultivo, composto por 
dois vereadores de cada município 
que integra a Unidade Regional, com 
a atribuição de representar o Poder 
Legislativo, no intuito de apresen-
tar pautas regionais ao Conselho de 
Desenvolvimento e nas respectivas 

Câmaras Municipais as proposituras 
legislativas para as políticas públicas 
de âmbito regional. A UVESP está 
assessorando os vereadores na cons-
tituição dos Parlamentos Regionais 
e é a responsável pela validação dos 
Protocolos Constitutivos de cada um.

Uma inovação muito aguardada 
é a participação de representantes 
de entidades da Sociedade Civil no 
Conselho de Desenvolvimento, além 
dos prefeitos e representantes do go-
verno estadual, tornando-o de nature-
za tripartite, com votação ponderada 
ao número de participantes dos 3 seg-
mentos quando necessário, embora a 
tradição dos Conselhos de Desenvol-
vimento das Unidades Regionais já 
existentes seja de construção de con-
sensos no processo decisório. Serão 
priorizadas entidades da Sociedade 
Civil que atuem nas “funções pú-
blicas de interesse comum”, quais 
sejam: planejamento e uso do solo; 
transporte e sistema viário regional; 
habitação; saneamento básico; turis-
mo; meio ambiente; desenvolvimen-
to econômico e atendimento social, 
sendo que estes campos funcionais 
poderão ainda compreender as fun-
ções de saúde; educação; planeja-
mento integrado da segurança públi-
ca; cultura; recursos hídricos; defesa 
civil; e serviços públicos em regime 
de concessão ou prestados direta-
mente pelo Poder Público.

Um dos principais objetivos da 
Nova Regionalização é a promoção 
do desenvolvimento sustentável em 
todo o território paulista, reduzindo 

A Nova 
Organização Regional 

do estado contará 
com 32 Unidades 
Regionais, sendo 

9 Regiões 
Metropolitanas, 
9 Agrupamentos 

Urbanos e 14 Regiões 
de Estado’

Marco Vinholi • Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

João Doria •
Governador do Estado de São Paulo

Rodrigo Garcia •
Vice-Governador do Estado de São Paulo

Sebastião Misiara • Presidente do Conselho da UVESP

Marcos Campagnone
Pesquisador da FIPE
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as desigualdades regionais e plane-
jando cada unidade Regional se-
gundo suas especifi cidades sociais, 
econômicas e ambientais. Uma vez 
instituído o arranjo da governança 
interfederativa, terá início o pro-
cesso de planejamento territorial 
– o PDUI, que já vem sendo ela-
borado coletivamente com o apoio 
da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE nas Unidades 
Regionais já institucionalizadas.

Assim, poderemos ter em cada 
Unidade Regional um sistema de 
Gestão e Planejamento Integrado. 
O PDUI identifi cará no território os 
usos nas macrozonas, que orientará 
os Planos Diretores locais, além das 
diretrizes para as políticas públicas 
regionais. Estas serão priorizadas 
pelo Conselho de Desenvolvimento, 
e as Câmaras Temáticas - de perfi l 
técnico, desenvolverão os estudos e 
planos de ação para a sua execução. 
A execução sendo monitorada permi-

tirá sua eventual revisão e atualização 
concretizando um processo perma-
nente de planejamento, mediante a 
articulação entre o PDUI e a gover-
nança interfederativa.

A nova Organização Regional do 
estado de São Paulo estará em con-
formidade com os dispositivos legais 
já estabelecidos que, na prática, subs-
tituirá o modelo de Regiões Admi-
nistrativas, defi nidas a partir de um 
marco legal de 1967, que se encontra 
superado, tanto pela falta de um arran-
jo institucional de governança, como 
pela falta de aderência das unidades 
descentralizadas dos órgãos setoriais 
do governo estadual. Enfi m, a Nova 
Regionalização poderá revolucionar 
o modelo de gestão do governo es-
tadual na sua interface com os muni-
cípios, otimizando a capacidade ins-
talada da infraestrutura no território, 
elevando assim, o desenvolvimento 
de todo o território paulista de forma 
mais homogênea.

Unidades Regionais com o 
número de municípios:

Regiões Metropolitanas:
1-) novas: Jundiaí [7]; 

Piracicaba [24] e 
São José do Rio Preto [37]
2-) criadas anteriormente: 

Baixada Santista [9]; Campinas [20]; 
Ribeirão Preto [34]; São Paulo [39]; 

Sorocaba [27]; e Vale do Paraíba 
e Litoral Norte [39].

Agrupamentos Urbanos de Araçatuba [25]; 
Bauru [19]; Bragantino [16]; Central [26]; Grandes Lagos [49]; 

Marília [16]; Mogiana [4]; Pontal do Paranapanema [32] e Franca [18] 
(esta, já criada anteriormente)

Regiões de Estado de Andradina [12]; Assis [14]; Avaré [17]; 
Barretos [15]; Botucatu [15]; Catanduva [13]; Itapeva [13]; Jaú [12]; 

Lins [10]; Nova Alta Paulista [30]; Ourinhos [12]; Penápolis [5]; 
São João da Boa Vista [14] ; Vale do Ribeira [21].

Elaborado pela Fundação 
SEADE para a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional
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técnico, desenvolverão os estudos e 
planos de ação para a sua execução. 
A execução sendo monitorada permi-

Unidades Regionais com o 
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Aequipe técnica da Secretaria 
de Turismo e Viagens do 
Estado de São Paulo (SE-

TUR-SP) anunciou o descontingen-
ciamento dos recursos DADETUR 
2021, em reunião virtual realizada 
no dia 05/11. A SETUR-SP está en-
trando em contato com as Prefeituras 
Estância para informar o valor que 
cada uma terá direito. 

Esses valores poderão ser uti-
lizados como novos pleitos e/ou 
complemento de serviços/fases nos 
serviços em andamento e/ou redu-

Governo estadual anuncia descontingenciamento e melhorias do DADETUR 2021

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

Além de tratar da 
agilidade nos convênios, 

também solicitamos 
que seja considerada 

a possibilidade de 
assinatura dos mesmos 

com cláusula suspensiva, 
de forma que todas as 

Estâncias possam assinar 
os convênios’

ção de contrapartida. Em caso de 
ajustes nos pleitos já em andamen-
to, a APRECESP sugeriu às equipes 
técnicas das 70 prefeituras estâncias 
para que entrem em contato com o 
engenheiro fi scal responsável pela 
obra, solicitando o retorno do pro-
cesso para ajustes.

“Considerando que já estamos no 
fi nal do ano e com curto espaço de 
tempo, solicitamos às equipes téc-
nicas das prefeituras agilidade na 
elaboração desses documentos de 
forma a garantir que todas as nossas 
estâncias acessem esses valores dis-
ponibilizados. Nos colocamos à dis-

posição para orientações e colabo-
ração técnica”, destaca Marquinho 
Oliveira, presidente da APRECESP 
e prefeito de Morungaba. 

Outra importante conquista foi a 
publicação do Decreto nº 66.173/, 
de 26/10/2021, que dispõe sobre a 
disciplina acerca da celebração de 
convênios. Para as documentações 
em andamento com vistas à formali-
zação de convênios 2021, o impacto 
principal está na alteração das parce-
las, fi cando da seguinte forma:

1. Até R$ 500.000,00, em parcela 
única;

2. Entre R$ 500.000,00 e R$ 
1.000.000,00, em duas parcelas 
igualmente divididas; 

3. Entre R$ 1.000.000,00 e R$ 
5.000.000,00, em três parcelas, sen-
do a primeira de 30%; 

4. Acima de R$ 5.000.000,00, em 
parcelas sucessivas, conforme esti-
pular o respectivo instrumento, sen-
do a primeira de 30%; 

5. Em qualquer caso, a libera-
ção da parcela única ou da primei-
ra parcela fi ca condicionada à ex-
pedição de ordem de serviço e, no 
caso das parcelas subsequentes, à 

Marquinho 
Oliveira  •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

Marquinho Oliveira • E o governador Joã o Doria 

• DESCONTINGENCIAMENTO •

• DECRETO Nº 66.173 •

aprovação da prestação de contas 
atinente às anteriores.

Portanto, quem já entregou a do-
cumentação completa, inclusive com 
o cronograma de desembolso, rece-
berá um comunicado através do “sem 
papel” para realizar a adequação, no 
sistema e respeitando os prazos deter-
minados para as correções. 
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Um dos principais temas do 4º 
Conexidades, a desestatiza-
ção como forma de eliminar 

burocracias e responder com mais 
rapidez os anseios da sociedade.

Por força de um modelo que deu 
certo nos países do primeiro mundo,  
São Paulo  experimenta  grande desen-
volvimento, que desconcentrou os ser-
viços básicos que a população espera.

Em entrevista ao JI, Fernando 
Montoro, assessor técnico da Secre-
taria de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo, especia-
lista em gestão pública, graduado 
pela Fundação Getúlio Vargas, com 
mestrado e doutorado pela USP, ex-
plica as vantagens desse modelo.

A gestão pública tem enfrenta-
do alguns desafi os, não só no Bra-
sil, como em todo o mundo. De um 
lado as demandas dos cidadãos são 
sempre crescentes e exige-se mais 
qualidade no atendimento a estas 
demandas. Por outro lado, a receita 
para os gastos públicos, que vem da 
tributação, tem chegado a níveis crí-
ticos, intoleráveis para a sociedade.

Uma das alternativas que tem 
sido trilhada com muito sucesso é a 
desestatização, passando à iniciati-
va privada algumas atividades tra-
dicionalmente desempenhadas pelo 
governo. Com isto, além de conter 
os gastos do governo na oferta des-
tes serviços, muitas vezes se obtém 
melhor qualidade na sua prestação.

Desestatização é o termo genéri-
co para se referir a três grandes ca-
tegorias diferentes de transferência 
de atividades exercidas pelo gover-
no para a iniciativa privada: 

Desestatização para   ampliar políticas públicas

1. Privatização: venda de uma 
empresa de propriedade do governo 
para um particular; 

2. Concessão: transferência da 
prestação de um serviço público 
ou de um bem mediante licitação 
a pessoa jurídica que vai explo-
rá-lo por sua conta e risco e com 
prazo determinado; 

3. Parcerias com o 3º Setor: co-
laboração entre o governo e o setor 
privado sem fi ns lucrativos visando 
um interesse público comum em se-
tores como saúde, educação, assis-
tência social e cultura. É o caso das 
Organizações da Sociedade Civil e 
das Organizações Sociais.

Observe-se que nas duas últimas 
modalidades, os serviços públicos 
delegados a terceiros permanecem 
como responsabilidade do respec-
tivo governo, que deve fi scalizar a 
prestação do serviço conforme espe-
cifi cado no contrato.

Nos pequenos e médios muni-
cípios do Estado, as concessões de 
serviços públicos são instrumentos 
de desestatização muito utilizados 
pelas prefeituras. 

Por esta razão, vamos nos con-
centrar na elucidação de detalhes 
desta modalidade nas próximas per-
guntas e respostas.

 A concessão de serviço público 
objetiva transferir a terceiros a pres-
tação de serviços de responsabilida-
de do Governo.

Tradicionalmente a oferta de 
transporte de passageiros nos muni-
cípios, por exemplo, é operada por 
agentes privados mediante contrato 
de concessão. Hoje vemos esta prá-
tica se estender a outras atividades, 
como a gestão de praças, parques, 
estações rodoviárias, museus, au-
tódromos, quadras poliesportivas, 
estacionamentos, centros de laser, 
cemitérios etc... 

É importante ressaltar que todas 
estas atividades são de responsabi-
lidade dos governos e sua prestação 
por particulares deve ser monitora-
da e fi scalizada, para que o contrato 
fi rmado seja cumprido. O não cum-
primento do contrato, pode levar à 
sua correção, ou mesmo, pode levar 
à sua rescisão e cobrança de multa.

Esta possibilidade deve constar 
do edital de licitação e ser explicita-
do no contrato. O investimento em 

obras e melhorias será remunerado 
e amortizado durante a vigência 
da concessão. Portanto, além dos 
gastos de operação do serviço con-
cedido e da manutenção do equipa-
mento público, pode haver previsão 
de investimentos em obras novas 
durante toda a vigência do contrato.

Entende-se por poder concedente a 
União, o Estado, o Distrito Federal ou 
o Município, em cuja competência se 
encontre o serviço público. Trata-se, 
portanto, do ente político que recebe 
da Constituição Federal a competên-
cia para prestar determinado serviço 
público e o transfere a outrem. Por 
isto, em última instancia a responsa-
bilidade pela prestação permanece 
com o ente público, que tem a obri-
gação de acompanhar sua execução. 

Por outro lado, a concessionária 
de serviço público é uma empresa 
de direito privado, que concorreu e 
ganhou uma licitação para prestar 
determinado serviço público por 
tempo determinado.

A modelagem é o primeiro passo 
no processo de concessão. Trata-se de 
um estudo aprofundado para avaliar a 
viabilidade da iniciativa privada assu-
mir a gestão de um serviço público.  

Dadas as determinações norma-
tivas na exploração do serviço pú-
blico a ser concedido, este estudo 
deve contemplar de um lado todos 
os custos e despesas que se deve 
incorrer e, por outro, as possíveis 
receitas que se pode obter.  O mo-
delo de negócio a ser adotado na 
concessão deve ser objetivo, realis-
ta e atrativo à iniciativa privada. Por 
isto há de se ter uma grande dose de 
criatividade na sua concepção.

Obtida uma boa modelagem, aí 
sim se inicia a preparação da licitação, 
com base na modelagem apresentada. 

Muitas vezes argumenta-se que é 
difícil e custoso à Prefeitura avaliar 
a viabilidade de alguma concessão e 
propor uma modelagem para atrair 
o interesse de terceiros. Por isso é 
bom lembrar do Procedimento de 
Manifestação de Interesse da inicia-
tiva privada, o PMI, que tem como 
base jurídica o artigo 21 da Lei Fe-
deral nº 8.987/1995 e no artigo 2º da 
Lei Federal nº 11.922/2009. 

Menos estado, mais      privado: desenvolvimento
Este instituto permite que o par-

ticular, por conta e risco, elabore 
modelagens visando demonstrar, 
entre outras, a viabilidade econô-
mico-fi nanceiras na prestação de-
terminado serviço público. Desta 
forma, o PMI é o meio adequado 
para a Prefeitura avaliar a possi-
bilidade de proceder à concessão, 
obtendo, sem custo, modelos de 
negócios para propor a gestão pri-
vada de serviços públicos.

Como já colocamos aqui, o po-
der público, é o responsável último 
pela prestação do serviço trans-
ferido por meio de Concessão. O 
governo simplesmente contrata o 
parceiro privado para executar o 
serviço em seu nome sem, entre-
tanto, perder sua titularidade. 

Assim, a fi scalização do con-
trato pelo poder concedente tem 
uma importância ímpar. Há de se 

monitorar periodicamente a con-
cessão, utilizando indicadores, 
para verifi car se o contrato está 
sendo seguido à risca.  Pode-se 
avaliar a satisfação do cidadão 
por meio de pesquisas e enquetes, 
visando a qualidade do serviço 
prestado pelo concessionário. Se 
o concessionário não cumprir al-
guma cláusula, o governo pode, 
e deve, exigir correções em seus 
procedimentos operacionais. Em 
último caso, pode aplicar multas e 
até rescindir o contrato.  

Como o contrato é um docu-
mento público, deve ser trans-
parente ao cidadão para que ele 
possa acompanhar sua realização 
e exigir as providências necessá-
rias do poder público, quando 
for necessário.

Diante da prestação do servi-
ço público, os usuários do serviço 

têm direitos e deveres defi nidos, 
que se mantem mesmo quando são 
objetos de concessão e prestados 
por particulares:

• Receber um serviço adequado;
• Levar ao conhecimento do poder 

público e da concessionária as irregu-
laridades de que tenham conhecimen-
to, referentes ao serviço prestado;

• Comunicar às autoridades 

 Nos pequenos 
e médios 

municípios do 
Estado, as concessões 

de serviços públicos 
são instrumentos 
de desestatização 

muito utilizados 
pelas prefeituras’
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Fernando Montoro • Assessor técnico 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo

competentes os atos ilícitos prati-
cados pela concessionária na pres-
tação do serviço;

• Contribuir para a permanência 
das boas condições dos bens públi-
cos através dos quais lhes são pres-
tados os serviços.

• PMI NO PROCESSO 
DE CONCESSÃO •
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uvesp@uvesp.com.br
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De início convém destacar que 
o presente artigo não tem a 
pretensão de se posicionar 

sobre a oportunidade ou não do re-
torno das aulas presenciais, suspen-
sas em razão da Pandemia do Co-
vid-19, mas discutir, sob o aspecto 
jurídico, se os Municípios gozam ou 
não de competência para decidir so-
bre o aludido retorno.

Para bem responder a questão, 
faz-se necessário examinar a legis-
lação pátria, sobretudo as normas 
que tratam da organização do Estado 
brasileiro e dos entes federados que 
o compõem. Reza a Constituição:

Art. 22. Compete privativamente 
à União legislar sobre:
(...)
XXIV - diretrizes e bases da edu-
cação nacional;

No mesmo sentido, dispõe a 
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional:

Art. 8º A União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios orga-
nizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coor-
denação da política nacio-
nal de educação, articulando 
os diferentes níveis e sistemas e 
exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em re-
lação às demais instâncias edu-
cacionais. (negritamos)

No âmbito da União, o Conselho 
Nacional de Educação editou a Reso-

lução CNE/CP nº. 2, de 5 de agosto de 
2021, que instituiu Diretrizes Nacio-
nais orientadoras para a implementa-
ção de medidas no retorno à presen-
cialidade das atividades de ensino e 
aprendizagem e para a regularização 
do calendário escolar,  cujo art. 1º 
reza que o retorno à presencialidade 
das atividades de ensino e aprendiza-
gem, em todos os níveis, etapas, anos/
séries e modalidades da educação na-
cional, é ação educacional prioritária, 
urgente e, portanto, imediata.

Contudo, não retirou dos entes fe-
derados a autonomia para decisão fi -
nal, na medida em que o mesmo art. 
1º dispôs que o retorno à presenciali-
dade deve se dar em consonância com 
o princípio constitucional do pacto fe-
derativo e com as diretrizes estaduais, 
distrital e municipais estabelecidas 
para o enfrentamento da pandemia e 
ainda que o mencionado retorno deve 
ocorrer após decisão das autoridades 
competentes, observando os proto-
colos produzidos pelas autoridades 
sanitárias locais e pelos órgãos dos 
respectivos sistemas de ensino (Reso-
lução CNE/CP nº. 2/21, art. 2º).

Por conseguinte, a nosso ver, não 
existe impedimento de ordem legal 
para que o município opte por não 
retomar as atividades ou aulas pre-
senciais nas escolas pertencentes ao 

Os municípios gozam de    autonomia para decidir
 sobre o retorno às    aulas presenciais?

Municípios decidem, mas acompanhar quem         trata com seriedade o tema é preferível

seu sistema de ensino,  mesmo dian-
te da norma emanda pelo Conselho 
Nacional de Educação ou mesmo 
que o governo do estado tenha reti-
rado as medidas restritivas.

Isto porque o administrador pú-
blico é dotado de autonomia, bem 
como do conhecimento da realidade 
local, de sorte que poderá promover 
a adoção de medidas mais restriti-
vas para a municipalidade que go-
verna do que aquelas adotadas pelo 
Estado ou pela União.

Desta forma, insta pontuar que 
o município, enquanto ente federa-
tivo, tem autonomia e responsabi-
lidade para legislar sobre assuntos 
de interesse local, senão vejamos o 
disposto no artigo 30 da Constitui-
ção Federal, in verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de 
interesse local;
(original sem grifo e negrito)

Neste ponto, valioso recorrermos 
ao entendimento de Hely Lopes Mei-
relles, lecionando que a Constituição 
Federal, em seu artigo 30, mantém:

“(...) além da autonomia políti-
ca do Município (composição 
de seu governo e legislação lo-
cal), a administração própria 
no que concerne ao interesse 
local, mais a organização e 
execução dos serviços públi-
cos de sua competência e a or-
ganização urbanística de seu ter-
ritório1.” (grifamos e negritamos)

No mesmo sentido está o entendi-
mento jurisprudencial dos tribunais pá-
trios, mais especifi camente o Supremo 
Tribunal Federal – STF, no julgamen-
to da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº 672:

“Por outro lado, em respeito ao 
Federalismo e suas regras cons-
titucionais de distribuição de 
competência consagradas cons-
titucionalmente, assiste razão à 
requerente no tocante ao pedido 
de concessão de medida liminar, 
“para que seja determinado o 
respeito às determinação dos go-
vernadores e prefeitos quanto ao 
funcionamento das atividades eco-
nômicas e as regras de aglomera-
ção”. A adoção constitucional 
do Estado Federal gravita em 
torno do princípio da autono-
mia das entidades federativas, 
que pressupõe repartição de 
competências legislativas, ad-
ministrativas e tributárias. Em 
relação à saúde e assistência públi-
ca, inclusive no tocante à organi-
zação do abastecimento alimentar, 
a Constituição Federal consagra, 
nos termos dos incisos II e IX, do 
artigo 23, a existência de compe-
tência administrativa comum entre 
União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. Igualmente, nos 
termos do artigo 24, XII, o texto 
constitucional prevê competência 
concorrente entre União e Esta-
dos/Distrito Federal para legislar 
sobre proteção e defesa da saúde; 
permitindo, ainda, aos Muni-
cípios, nos termos do artigo 
30, inciso II, a possibilidade de 
suplementar a legislação fede-
ral e a estadual no que couber, 
desde que haja interesse local; 
devendo, ainda, ser considerada 
a descentralização político-ad-
ministrativa do Sistema de Saú-
de (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 
8.080/1990), com a consequente 
descentralização da execução de 
serviços e distribuição dos en-
cargos fi nanceiros entre os entes 
federativos, inclusive no que diz 
respeito às atividades de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica 
(art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)2.”
(grifo e negrito nossos)

José Silvio Graboski de Oliveira
Advogado, pós-graduado 
em Direito Educacional

Luís Henrique Martins 
Graboski de Oliveira
Estagiário no escritório 
Graboski Advogados Associados

Sendo assim, à luz da LDB, o 
Município goza de competência para 
organizar o funcionamento das es-
colas pertencentes ao seu sistema de 
ensino, senão vejamos:

Art. 11. Os Municípios incumbir-
-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver 
os órgãos e instituições ofi ciais dos 
seus sistemas de ensino, integran-
do-os às políticas e planos educa-
cionais da União e dos Estados;

Importante frisar, entretanto, que, 
em relação à proteção e a defesa da 
saúde da população, a Constituição 
Federal consagrou, nos termos do 
artigo 24, XII, a competência con-
corrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal para legislar sobre a 
matéria, excluindo os Municípios:

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; (negritamos)

Assim, uma vez estabelecidas 
regras de proteção à saúde por par-
te dos governos estaduais como o 
fechamento do comércio, a suspen-
são das aulas presenciais, etc., cabe 
aos municípios atender essa deter-
minação. No entanto, uma vez sus-
pensas ou abrandadas as medidas 
por parte dos governos estaduais, 
os municípios poderão manter ou 
adotar, dentro de seus territórios, 
medidas mais restritivas. Nesse 
diapasão, inclusive, já decidiu o 
Supremo Tribunal Federal em as-
sunto relacionado à pandemia, ao 
apreciar a ADPF nº. 672/DF:

“Igualmente, nos termos do artigo 
24, XII, o texto constitucional pre-
vê competência concorrente entre 
União e Estados/Distrito Federal 
para legislar sobre proteção e defe-
sa da saúde; permitindo, ainda, 
aos Municípios, nos termos do 
artigo 30, inciso II, a possibili-
dade de suplementar a legisla-
ção federal e a estadual no que 
couber, desde que haja interes-
se local.” (original sem negrito)

Portanto, de acordo com o STF, 
a Constituição estabeleceu compe-

tência concorrente entre União e Es-
tados/Distrito Federal para legislar 
sobre a proteção e defesa da saúde, 
razão pela qual, no contexto da Pan-
demia do Covid-19, coube ao Esta-
do a competência para estabelecer 
regras de isolamento social, como 
fechamento do comércio, por exem-
plo, sem que o Município pudesse 
legalmente se opor, uma vez que a 
Constituição limitou a competência 
sobre a matéria à União e aos Esta-
dos/Distrito Federal.

Contudo, conforme posiciona-
mento do STF, é permitido aos Mu-
nicípios suplementar a legislação fe-
deral e estadual, o que na prática, a 
nosso ver, signifi ca que o Município 
poderá tomar medidas mais severas 
do que aquelas adotadas pelo Estado 
(nunca mais brandas), para a defesa 
da saúde da população residente em 
seu território, desde que o interesse 
local assim justifi que.

Conclui-se, pois, que os municí-
pios poderão optar por não retoma-
rem as atividades presenciais nas es-
colas pertencentes ao seu sistema de 
ensino, ainda que ocorra a retomada 
das atividades nas escolas estaduais, 
desde que o Município comprove ra-
zões de saúde pública para tal.

Indaga-se, no entanto, se o Municí-
pio goza também de competência para 
vedar o retorno das aulas presenciais 
nas escolas da rede estadual e particu-
lar localizadas em seu território.

Nosso entendimento é de que o 
Município possui competência para 
tanto, desde que demonstre haver in-
teresse local e motive a sua decisão.

De acordo com Hely Lopes Mei-
relles “o que defi ne e caracteriza in-
teresse local, inscrito como dogma 
constitucional é a preponderância do 
interesse do Município sobre o do 
Estado ou da União”.

Destarte, eventual decisão do mu-
nicípio em vedar a realização de ati-
vidades ou aulas presenciais nos es-
tabelecimentos não pertencentes ao 
seu sistema de ensino deve estar de-
vidamente fundamentada, demons-
trando que atende ao interesse local, 
bem como em respeito ao princípio 
da motivação.

Sobre o princípio da motivação, 
a ilustre doutrinadora Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro ensina:

“O princípio da motivação exige 
que a Administração Pública in-
dique os fundamentos de fato e de 
direito de suas decisões. Ele está 
consagrado pela doutrina e pela 
jurisprudência, não havendo mais 
espaço para as velhas doutrinas que 
discutiam se a sua obrigatoriedade 
alcançava só os atos vinculados ou 
só os atos discricionários, ou se es-
tava presente em ambas as catego-
rias. A sua obrigatoriedade se justi-
fi ca em qualquer tipo de ato, porque 
se trata de formalidade necessária 
para permitir o controle de legalidade 
dos atos administrativos 3.”

O princípio da motivação, por 
conseguinte, impõe à Administração 
Pública a obrigatoriedade de funda-
mentar o ato praticado, bem como o 
dever de indicação dos pressupostos 
de fato e de direito que determina-
ram a decisão sobre a edição do ato. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, 
discorrendo sobre a motivação, ensina 
que “dito princípio implica para a Ad-
ministração o dever de justifi car seus 
atos, apontando-lhes os fundamen-
tos de direito e de fato, assim como 
a correlação lógica entre os eventos 

Neste sentido decidiu o Tribu-
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo, em juízo de cognição su-
mária, no Processo nº 00227510-
90.2020.8.26.0000, em que o Muni-
cípio de São Paulo vedou o retorno 
das atividades presenciais:

“O Plano São Paulo estabelece 
uma proteção mínima frente 
à situação de calamidade en-
frentada, nada impedindo que 
o município estabeleça prote-
ção maior, em razão de situa-
ções peculiares.”

E essa proteção maior poderá 
incluir a vedação de atividades pre-
senciais não apenas nas escolas es-
taduais e particulares de educação 
básica, mas também nas instituições 
de ensino superior e de ensino téc-
nico, posto que mencionada decisão 
deverá ser tomada não com base em 
fatores educacionais, mas motivada 
por razões de defesa da saúde públi-
ca da população, donde se depreen-
de que deverá estar fundamentada 
por razões de ordem técnica pela 
área da saúde.  

Não obstante, é certo que a legali-

1 - MEIRELLES, H. L. Direito Municipal Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros, p. 109. 
2 - Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF672liminar.pdf Acesso em 28.07.2020.

3 - DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
4 - MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.115.

e situações que deu por existentes e 
a providência tomada, nos casos em 
que este último aclaramento seja ne-
cessário para aferir-se a consonância 
da conduta administrativa com a lei 
que lhe serviu de arrimo 4” .

Dentro desse contexto, concluí-
mos que, ainda que o Estado tenha 
autorizado o funcionamento de ativi-
dades presenciais nas escolas estadu-
ais e particulares pertencentes ao seu 
sistema de ensino, o Município po-
derá impor regra mais rígida, desde 
que demonstre haver interesse local.

dade dos atos da Administração Pú-
blica estão sujeitos ao controle pelo 
Judiciário, razão pela qual a decisão 
tomada pelo Município poderá ser 
questionada perante aquele Poder.

À parte que se sentir lesada por 
ação ou omissão da Administração 
Pública cabe requerer a intervenção 
do próprio Estado, por intermédio do 
Poder Judiciário, no sentido de aplicar 
o direito àquele caso concreto.
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 O administrador 
público é dotado 

de autonomia, 
bem como do 

conhecimento da 
realidade local’
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Abióloga brasileira Neiva 
Guedes, de 58 anos, aca-
ba de entrar para o hall 

da fama da ONU Mulheres, pelo 
trabalho em prol da preservação 
das araras-azuis. Neiva estuda o 
comportamento da espécie, que 
é 100% brasileira, desde os anos 
80. As pesquisas a levaram fundar 
o Instituto Arara Azul, que busca 
conscientizar sobre a causa ani-
mal e desenvolve técnicas para 
instalar na natureza ninhos artifi -
ciais em condições perfeitas para 
que as aves se reproduzam.

elite e 45 a 49 anos, respectiva-
mente. Vinícius Conde e Rodrigo 
Femini terminaram no 10º lugar, 
respectivamente, nas categorias 
30 a 34 anos e 40 a 44 anos.  

Os alunos das escolas do Ensino Fundamental I da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Botucatu, receberam  orientação sobre 
higiene bucal e ganharam seu kit contendo escova, pasta e 

sabonete, doados pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de 
Botucatu (APCD).

Os destinatários foram os alunos da Rede Municipal

Cinco Pódios

Brasileiros criam curativo 
para regeneração óssea 
bucal: biodegradável

Resultado da Equipe de ciclismo de Mirassol 

A descoberta vai poder ajudar muitas pessoas 

Aequipe de ciclismo de Mi-
rassol, garantiu cinco pó-
dios entre os 10 primeiros 

colocados na 2ª Etapa da Copa 
ABD, em Brasilândia-MS. A pro-
va de 50 quilômetros de percurso 
foi disputada pelos mirassolense 
debaixo de muita chuva. A me-
lhor colocação foi de Willian Ve-
delago, quinto lugar na categoria 
25 a 29 anos. Rogério Santos e 
Christian Santana encerraram 
na oitava posição das categorias 

P
esquisadores da UFC (Universidade Federal do Ceará) estão desen-
volvendo um curativo que estimula a regeneração óssea bucal. O 
produto é biodegradável, sendo absorvido pelo próprio organismo 

do paciente.O curativo, que está em fase pré-clínica poderá ser usado no 
mercado odontológico principalmente em procedimentos que envolvam a 
perda óssea provocada por doenças periodontais, ou extração dentária.

Brasileira salva 
araras-azuis da 
extinção 

BRASIL

Campeonato 
mundial de 
levantamento 
de peso
Atleta louveirense 
vai representar 
o Brasil

Seu nome entrou para o 
Hall da Fama da ONU

O
atleta de Louveira Mauri-
cio Marques, de 43 anos, 
vai representar o Brasil 

no Powerlifi ting Wolrd Cham-
pionship 2021, campeonato mun-
dial de levantamento de peso, que 
acontece em Córdoba, na Argenti-
na, entre os dias 3 e 7 de novem-
bro. A competição reúne mais de 
200 atletas de diversos países. Na 
categoria Powerlifi tng, Maurício 
vai competir com atletas dos Es-
tados Unidos, Inglaterra, Portugal, 
Uruguai, Paraguai e Chile.

LOUVEIRA

BOTUCATU

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 
de Botucatu doa 7 mil kits de escovação

MIRASSOL

BRASIL

A equipe de ciclismo 
de Mirassol, garantiu 

cinco pódios entre 
os 10 primeiros 
colocados na 2ª 

Etapa da Copa ABD’

Laranjal Paulista é pioneira 
no estado de São Paulo na 
coleta e reciclagem de bi-

tucas de cigarro. Hoje são quinze 
pontos de coleta, com programa-
ção para ampliação em breve. A 
massa obtida a partir das recicla-
gens dos fi ltros e do papel é usada 
em artesanato que, em geral, são 
produzidos e vendidos por fi lan-
trópicas para auxiliar no custeio 
das entidades.

A
Vigilância Sanitária de Cer-
quilho recebeu uma denún-
cia da Cooperativa de Reci-

clagem sobre o descarte irregular 
de material (incluindo, agulha) e 
embalagens de uso odontológi-
co em sacos e locais impróprios. 
A equipe segue investigando para 
identifi car o responsável pelo ma-
terial, através da verifi cação das 
embalagens e imagens de câmeras. 
Paralelamente, todos os estabeleci-
mentos geradores desse tipo de re-
síduos serão notifi cados, para que 
sigam as normas estabelecidas pela 
Anvisa, sobre acondicionamento e 
tratamento do lixo hospitalar gerado 
– da origem ao destino (aterramen-
to, radiação e incineração). Estas re-
gras de descarte devem ser seguidas 
por hospitais, clínicas, consultórios, 
laboratórios, necrotérios e outros 
estabelecimentos de saúde. 

Vigilância sanitária faz 
alerta sobre descarte 

OBarco Escola “Arca do Saber”, projeto pioneiro da Prefeitura de Ber-
tioga, é uma chalana com capacidade para transportar 36 pessoas, 
que reúne turmas de estudantes de entidades públicas e privadas em 

um passeio por importantes pontos históricos e pelo Meio Ambiente de Ber-
tioga. Como em uma verdadeira sala de aula, os passageiros aprendem, na prá-
tica, sobre a riqueza da biodiversidade do Município, com o objetivo principal 
de despertar os estudantes para questões de preservação ambiental.

Resíduos 
hospitalares

BERTIOGA

LARANJAL PAULISTA CERQUILHO

Bitucas 
de cigarro
Projeto de coleta 
e reciclagem

Arca do Saber
Barco Escola da Prefeitura de Bertioga

Organizada numa parceria entre o Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), 
em parceria com a vários órgãos da prefeitura local, foi criada a 
Semana Lixo Zero de Jacareí, que teve início dia 23 de outubro, 

promoveu diversas ações no município para tratar das questões dos resí-
duos que são produzidos diariamente, bem como a necessidade de tratá-
-los de forma correta e sustentável, criando inclusive ponto de entrega na 
forma de drive-thru, para coleta de lixo eletrônico.

Drive-thru ecológico
Na Praça Júlio de Mesquita, coleta de lixo eletroeletrônico

JACAREÍ
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Equipe Técnica 
da Secretaria 
de Turismo 
e Viagens 
de SP visita 
a cidade
Foram feitas imagens 
dos pontos turísticos 
da cidade

BARRETOS

MATÃO

 POMPEIA CAPÃO BONITO

Adventure
Week
Encontro 
internacional de 
turismo de aventura

OVale do Ribeira sediou o 
AdventureWeek. O evento 
que reuniu jornalistas es-

trangeiros, infl uenciadores digitais, 
operadores e agentes de viagem 
com o objetivo de impulsionar o 
setor em toda a região. Participa-
ram profi ssionais dos Estados Uni-
dos, Canadá, México, China, Itália 
e Holanda, que participaram de um 
conjunto de ações que devem co-
locar o Vale entre os destinos de 
aventura do mundo.

APARECIDA

As principais referências do Turismo Religioso Turismo do Brasil 
estarão presentes abordando temas pertinentes à retomada do se-
tor. Entre estas referências está Sidnésio Moura, Secretário Adjun-

to de Turismo de Canguaretama, no Rio Grande do Norte, e idealizador 
do Caminho dos Santos Mártires do Brasil, que abordará o tema Turismo 
de Experiência e Fé, apresentando o novo perfi l de turista pós-pandemia, 
e como este viajante irá potencializar a demanda do Turismo Religioso no 
país. O evento acontece de 12 a 14 de novembro.

Encontro e Romaria de Jornalistas
8º Congresso e 8ª. Romaria dos Profi ssionais 
de Turismo a Aparecida do Norte

SUMARÉ

Visando sempre à humanização na saúde, a Prefeitura de Su-
maré reestruturou o modo de agendamento de consultas de 
retorno no Ambulatório de Especialidades. Foi implantada a 

Central de Atendimento, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 
7 às 17 horas, agora os munícipes entrarão em contato com a unidade, 
deixando o nome para realizar o cadastro, sem precisar sair de casa. 
A Central entrará em contato realizando a triagem e agendando a con-
sulta ou procedimento.

Ambulatório de Especialidades
Reestruturação do modo de agendamento 

APrefeitura da Estância Turística de Olímpia está lançando um 
novo portal voltado exclusivamente para informações sobre o 
Turismo do município. Com um layout dinâmico, o site traz op-

ções de hospedagens, lazer, entretenimento e alimentação, com recursos 
para melhor acessibilidade.

Portal de Turismo
Prefeitura lança portal do Turismo local

OLÍMPIA

Omunicípio recebeu recurso de R$ 600 mil destinados pelo deputa-
do e atual secretário estadual de Agricultura, Itamar Borges, para a 
compra de um mamógrafo e de um elevador para a Santa Casa de 

Misericórdia de Santa Fé do Sul. A prefeitura também entrará com um valor 
em contrapartida para as aquisições do mamógrafo e do elevador. 

Destinado R$ 600 mil para Santa Casa
Mamógrafo e elevador serão adquiridos

SANTA FÉ DO SUL

Os profi ssionais fi zeram a 
captação de imagens que 
irão compor um vídeo 

institucional para divulgação 
em todo território nacional, para 
destacar os principais pontos tu-
rísticos do município. Será uma 
importante ação para divulga-
ção e desenvolvimento do turis-
mo local e regional.
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Doenças 
Respiratórias

Novos equipamentos odontológicos

Médicos da rede municipal 
participam de capacitação 
sobre o tema

Prefeitura investe em para melhor atender a população

Os médicos da rede municipal 
de saúde participaram de ca-
pacitação sobre DPOC, um 

conjunto de doenças pulmonares crô-
nicas que bloqueiam o fl uxo de ar e 
difi cultam a respiração, como o enfi -

Dando sequência a rees-
truturação da Saúde de 
Matão, a Prefeitura Mu-

nicipal investiu R$ 52.020,00, na 
aquisição de novos equipamentos 
para o setor de odontologia da rede 

sema e a bronquite crônica. A capaci-
tação foi proporcionada pela empresa 
Boehringer, que produziu um equipa-
mento recomendado pela OMS para 
exames pulmonares e disponibilizou 
para os pacientes de Barretos.

pública. Um aparelho de Raio-X e 
uma câmara escura para revelação 
radiográfi ca e aventais plumbíferos 
(avental de chumbo para proteção 
em procedimentos de saúde), fo-
ram adquiridos.
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BORBOREMA 

Borborema, Território dos Enxovais
E cenário do Menino da Porteira

Omunicípio de Borborema tem, 
como fundadores, o major José 
Claudino do Nascimento, fa-

mília Lima, a família Flávio Simões 
(oriunda da cidade de Dourado) e as 
famílias Rosa e Pizzolante, que, em 12 
de maio de 1902, que se instalaram na 
região e deram origem ao patrimônio 
com documentação tombada no arqui-
vo Nacional dos Municípios do Estado 
de São Paulo e do Brasil

O nome do município signifi ca “lu-
gar sem pessoas”, “lugar deserto”. Cer-
tamente assim eram as terras da cidade 
em tempos remotos, tendo hoje cerca 
de 12.748 habitantes. 

Com mais de 50 lojas de fábrica no 
seguimento de cama-mesa-banho bor-
dados, é referência nacional em enxo-
vais, levando o título de “Território dos 

Enxovais”. As peças com delicados 
bordados feitos à máquina, e excelente 
bom gosto nas composições de cores, 
ganharam destaque nacional, atraindo 
compradores de todo país, fazendo da 
cidade um polo de turismo de compras.

O turismo de lazer também é des-
taque na cidade. Situada às margens 
do Rio Tietê, que chega a ter em ter-
ras borboremense até 2 mil metros de 
largura, apresentando a formação de 
várias pequenas praias de água doce, 
ideais para passar o dia e para a prá-
tica de esportes náuticos e pescarias. 
A mais conhecida é a Prainha Muni-
cipal, mais conhecida como a Prainha 
do Juqueta, com diversos restauran-
tes em seu entorno.

Os grandes lagos da hidroelétri-
ca Tietê, também fi cam no municí-
pio, com vários ranchos e pesquei-
ros, chegando a receber até 3 mil 
turistas aos fi nais de semana, para 

Foto 1 - (Em cima) 
Lagoa de Borsetti; 
Foto 2 - (Em cima) Prefeito 
Vladimir Adabo; 
Foto 3 - Pescaria de caiaque; 
Foto 4 e 5 - Bordados 
e enxovais; Foto 6 - Município 
com aproximadamente 
30 km de Rio Tietê

vais, levando o título de “Território dos 
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AFeira do Produtor Rural de Louveira, passa a acontecer toda ter-
ça-feira, trazendo a venda direta, oque garante melhores preços 
e variedade, dando a oportunidade inclusive para pequenos si-

tiantes escoarem sua produção. A população também vai poder encontrar 
produtos orgânicos.

Prefeitura cria a 
Feira do Produtor
Oportunizando a venda direta do agricultor para o consumidor 

Omunicípio participou formalizou a renovação do convênio 
para adesão ao programa Sesi Atleta do Futuro. O programa 
com 30 anos de história, promove formação e cultura esporti-

va. Tudo oferecido gratuitamente para crianças e jovens de seis a 17 
anos. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao 
esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo Sesi que 
alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes.

Programa Atleta do Futuro
Cidade adere o projeto pensando em seus jovens

ÁGUAS DE SÃO PEDRO

CAIEIRAS

SUZANO

Troca de 
Brinquedos

Gincana do Servidor Solidário

Ensinando crianças 
economia circular e solidária

Evento visa incentivar doações

Aconteceu dia 31 de ou-
tubro, a Primeira Feira 
de Troca de Brinquedos, 

onde as crianças fi zeram troca de 
brinquedo que já não tem interes-

OFundo Social de Solida-
riedade de Suzano lançou 
a “Gincana do Servidor 

Solidário”. A iniciativa visa in-
centivar os funcionários públicos 
a ajudarem o órgão municipal e 
fortalecer os laços afetivos entre 

se, por outros. Uma forma de en-
sinar as crianças sobre sustentabi-
lidade, os cuidados com o planeta, 
meio ambiente e economia circu-
lar e solidária.

as repartições. Para participar, serão 
formadas equipes de até 20 pessoas 
da mesma secretaria, que irão ar-
recadar, principalmente, alimentos 
não-perecíveis. O grupo que anga-
riar mais itens ganhará um troféu e 
uma sessão de cinema. 

pescaria amadora de bagres, gua-
rus, tilápias, saguirus, charitinhos, 
cascudinhos, carás-verde e lamba-
ris do rabo vermelho.

A cidade é conhecida por ter sido 
cenário do fi lme “O Menino da Portei-
ra”, e tem como personalidade local, 
uma enfermeira que em 1963 decidiu 
ser voluntária em um trabalho com 
os indígenas da região do Xingu e 
acabou por conhecer e se casar com 
o maior dos sertanistas brasileiro, Or-
lando Villas Boas. 

As festas religiosas completam as 
atrações. A cidade tem como padroeiro 
São Sebastião e, possui uma das maiores 
catedrais do interior, com mil assentos.

“Borborema, município nacional-
mente reconhecido por sua vocação 
turística consolidada nos segmentos 
de pesca, ranchos de veraneio, Praia 
às margens do Rio Tietê, indústria 
de enxoval, implantação da feira do 
amendoim e por outros prestigiados 
eventos, investe, agora, em um tra-
balho receptivo de qualidade. Abra-
çando os turistas para garantir uma 
experiência única e inesquecível. Nos-
so objetivo é que Borborema se torne 
um destino sonhado, vivenciado e lem-
brado com paixão por suas exuberantes 
paisagens naturais, pelas águas calmas 
do Tietê e pela hospitalidade de seu 
povo.” – comenta o Prefeito de Borbo-
rema, Vladimir Adabo.




