
Jaboticabal, 30 de Maio de 2020 N.º 1990ANO XL

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, nº 218 - Fones: (16) 3212-4839 - 3202-2636 - R$2,50

Prefeitura convoca aprovados na Seleção Simplii cada de 
Agente de Saúde para Curso de Formação Inicial

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que o 
Instituto Mais realizará 
um curso para os can-
didatos aptos que par-
ticiparam do Processo 
de Seleção Simplifi cada 
para Agente de Saúde. 
O período de matrícula 
acontece nos dias 1º e 2 
de junho, das 13h30 às 
16h.

“É importante que 
os participantes leiam 
com atenção o edital 
completo que já está 
no site da Prefeitura de 
Jaboticabal, inclusive 

onde estão defi nidos 
os locais de inscrição. 
Quem perder o prazo 
não terá nova oportu-
nidade para participar”, 
afi rma o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

O Curso de Formação 
Ofi cial acontece de 15 a 
19 de junho. Mais infor-
mações nos sites www.
jaboticabal.sp.gov.br 
ou www.institutomais.
org.br. 

Atenção para a lista 
de documentos neces-
sários:

a) cópia da carteira de 
identidade (RG); 

b) cópia do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF); 

c) cópia da Certidão 
de Nascimento, Casa-
mento ou de Termo de 
União Estável devida-
mente registrado em 
cartório, ou protocolo 
em caso de perda;

d) cópia autenticada 
do Certifi cado de Con-
clusão do Ensino Médio 
ou documento original 
que comprove a conclu-
são do Curso;

e) cópia do compro-

Edital completo está disponível no site da prefeitura 
vante de residência, na 
área da comunidade de 
abrangência em que irá 
atuar, que deverá ser 
feito por meio da apre-
sentação de contas de 
água, luz ou telefone 
fi xo, contrato de alu-
guel, em nome do can-
didato, no nome dos 
pais no caso de solteiro 
ou cônjuge, neste últi-
mo caso, deverá tam-
bém ser apresentada a 
comprovação da união, 
através de certidão de 
casamento ou declara-
ção de união estável.
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Tecnologia e o futuro da gestão pública

A digitalização da 
administração pública, 
no âmbito municipal, 
estadual e federal, é re-
alidade para poucos ór-
gãos públicos no Brasil. 
Para se ter uma ideia, o 
próprio governo fede-
ral tem apenas 54% dos 
seus serviços disponi-
bilizados digitalmente, 
de acordo com a Secre-
taria de Governo Digi-
tal, vinculado ao Minis-
tério da Economia.

Com medidas de dis-
tanciamento social e o 
recorrente risco gera-
do pela pandemia do 
coronavírus, uma nova 
perspectiva se impõe 
na rotina dos cidadãos 
que demandam servi-
ços públicos digitais e a 
distância, além de ace-
lerar a inserção da tec-
nologia na gestão públi-
ca em toda sua esfera, 
integrando e moderni-
zando o sistema.

No atual contexto, 

a pandemia agilizou 
essa percepção e está 
fazendo com que ór-
gãos públicos busquem 
por simplificar o aten-
dimento à população 
através de soluções 
tecnológicas, além de 
preservar a saúde dos 
servidores que atuam 
para atender todas es-
sas solicitações remota-
mente.

Todos os serviços já 
podem ser executados 
de forma digital, desde 
uma simples consulta 
de um processo/pro-
tocolo, até pagar uma 
guia, imposto ou taxa, 
diretamente de um dis-
positivo móvel, sem 
intervenção humana, 
senhas, filas ou buro-
cracia.

Para órgãos públicos, 
isso contribui também 
para auxiliar em aná-
lises e cenários e com 
isso, buscarem deci-
sões mais assertivas, 
tudo numa plataforma 
totalmente em nuvem.

A demora nessa mu-
dança está exatamente 
na cultura da área pú-
blica, sendo necessário 
tempo e perseverança 
para que essa cultu-
ra seja renovada com 
conceitos que em ou-
tros segmentos já são 
comuns, como na área 
financeira.

P/ 
LUCAS RAMOS

Uzinas Chimicas Brasileiras S/A
CNPJ/MF nº 50.380.674/0001-37

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211
Ajustes por: Deprecia-
ções e amortizações 2.178.924 2.237.817 2.278.686 2.387.519

Amortização Direito de Uso 591.390 – 825.666 –
Perdas estimadas para créditos 
de liquidação duvidosa – (41.999) (3.134) 61.809

Perdas estimadas nos 
Estoques (74.352) 78.735 (74.352) 78.735

Resultado da equivalên-
cia patrimonial (23.306.849) (18.280.758) (168.210) 360.178

Provisão para contingências (660.176) 526.316 (660.176) 526.316
Ganho por compra 
vantajosa (384.425) – (384.425) –

Baixas do imobilizado e 
intangível 38.153 84.012 177.984 151.831

Ganhos com Derivativos 
Financeiros (106.873) – (106.873) –

Impostos diferidos 190.358 220.673 190.358 220.673
Lucro líquido 
(prejuízo) ajustado (15.879.260) (11.798.695) 8.208.572 7.551.272

(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber clientes (4.810.954) 2.378.430 (5.135.449) 273.140
Estoques (5.426.309) (2.370.228) (5.407.396) (2.401.210)
Adiantamentos 351.014 266.585 255.267 238.462
Impostos e contribuições a recuperar 
(circulante e não circulante) (25.157) (820.804) (33.327) (789.126)

Outros créditos (circu-
lante e não circulante) 73.115 (237.991) (24.146) (212.349)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 904.513 11.117 737.510 3.812
Salários, férias e encar-
gos sociais a pagar 167.434 38.986 511.208 169.538

Impostos e contribuições a recolher 
(circulante e não circulante) 4.086 205.450 (184.784) 417.022

Outras contas a pagar (circulante 
e não circulante) (494.134) 265.319 (363.257) (280.182)

Caixa líquido gerado 
(consumido) nas ati-
vidades operacionais (25.135.652) (12.061.831) (1.435.802) 4.970.379

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimento em coligadas (1.949.442) – (1.949.442) 1.050
Aquisições do imobili-
zado e intangível (3.360.766) (2.970.983) (3.360.766) (2.972.324)

Caixa líquido consu-
mido nas atividades 
de investimentos (5.310.208) (2.970.983) (5.310.208) (2.971.274)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Variação de emprésti-
mos e financiamentos 15.104.372 5.323.074 10.600.097 1.272.556

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 43.767.075 27.685.438 59.083.844 47.700.180
Caixa e equivalentes de 
caixa 3.154.876 491.641 3.875.361 2.918.560

Contas a receber 7.650.041 2.839.087 32.814.394 27.682.079
Estoques 19.274.966 13.774.305 19.626.268 14.144.520
Adiantamentos 134.816 485.830 338.008 593.275
Impostos e contribuições 
a recuperar 2.303.276 2.278.119 2.333.614 2.300.287

Dividendos a receber 11.170.378 7.775.213 – –
Outros créditos 78.722 41.243 96.199 61.459
Não circulante 56.233.514 51.114.529 57.101.881 51.419.663
Outros créditos 307.177 417.771 407.177 417.771
Impostos diferidos 3.753.875 3.944.233 3.753.875 3.944.233
Investimentos 7.458.230 4.956.153 6.920.480 4.418.403
Imobilizado 34.077.152 34.708.606 34.680.443 35.551.490
Direito de uso 1.774.171 – 2.476.997 –
Intangível 8.862.909 7.087.766 8.862.909 7.087.766
Total do ativo 100.000.589 78.799.967 116.185.725 99.119.843

Passivo e patrimônio líquido
Circulante 30.544.197 22.396.980 40.095.725 35.026.823
Empréstimos e 
financiamentos 18.636.647 12.403.415 23.604.997 20.583.922

Arrendamentos 591.390 – 825.666 –
Fornecedores 5.078.244 4.173.731 5.462.435 4.724.925
Salários e encargos 
sociais a pagar 1.363.488 1.390.266 3.487.298 3.123.538

Impostos e contribuições 
a recolher 1.110.278 952.523 2.875.539 2.673.798

Adiantamento de clientes 72.760 812.942 149.389 781.128
Dividendos a pagar 1.732.000 1.133.131 1.907.175 1.760.375
Provisão de férias e 
encargos sociais 1.569.492 1.375.280 386.068 238.620

Outras contas a pagar 389.898 155.692 1.397.158 1.140.517
Não circulante 29.246.480 20.291.791 35.869.038 27.970.774
Empréstimos e 
financiamentos 24.175.627 15.411.360 30.329.634 22.857.485

Arrendamentos 1.182.780 – 1.651.331 –
Impostos diferidos 3.753.875 3.944.233 3.753.875 3.944.233
Impostos e contribuições 
a recolher 64.612 218.278 64.612 451.136

Outras contas a pagar 15.907 4.065 15.907 4.065
Provisão para contingências 53.679 713.855 53.679 713.855
Patrimônio líquido 40.209.912 36.111.196 40.220.962 36.122.246
Capital social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Reserva legal 2.201.958 1.919.228 2.201.958 1.919.228
Reserva de lucros 17.761.283 13.575.778 17.761.283 13.575.778
Ajuste de avaliação 
patrimonial 7.286.933 7.656.452 7.286.933 7.656.452

Outros resultados 
abrangentes 959.738 959.738 959.738 959.738

40.209.912 36.111.196 40.209.912 36.111.196
Participação de sócios 
minoritários – – 11.050 11.050

Total do passivo e 
patrimônio líquido 100.000.589 78.799.967 116.185.725 99.119.843

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumu-

lados

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Outros 
Resultados 

Abrangentes

Total de 
sócios con-

troladores

Participação 
de sócios não 
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 12.000.000 1.750.402 12.381.363 – 8.084.816 959.738 35.176.319 10.000 35.186.319
Aporte de Capital Empresa SpeedVet – – – – – – – 1.050 1.050
Lucro do exercício – – – 3.376.509 – – 3.376.509 387.702 3.764.211
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 649.037 (649.037) – – – –
Realização dos impostos diferidos 
sobre o custo atribuído – – – – 220.673 – 220.673 – 220.673

Distribuição Intermediária de dividendos – – (1.700.000) – – – (1.700.000) – (1.700.000)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal – 168.826 – (168.826) – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (962.305) – – (962.305) (387.702) (1.350.007)
Reserva de lucros – – 2.894.415 (2.894.415) – – – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.000.000 1.919.228 13.575.778 – 7.656.452 959.738 36.111.196 11.050 36.122.246
Lucro do exercício – – – 5.654.590 – – 5.654.590 478.458 6.133.048
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 559.877 (559.877) – – – –
Realização dos impostos diferidos 
sobre o custo atribuído – – – – 190.358 – 190.358 – 190.358

Distribuição Intermediária de dividendos – – (250.000) – – – (250.000) – (250.000)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal – 282.730 – (282.730) – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (1.496.232) – – (1.496.232) (478.458) (1.974.690)
Reserva de lucros – – 4.435.505 (4.435.505) – – – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.000.000 2.201.958 17.761.283 – 7.286.933 959.738 40.209.912 11.050 40.220.962

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional 
líquida 50.169.366 42.761.390 96.385.366 83.759.425

Custo dos produtos vendidos 
e serviços prestados (45.961.113) (35.110.001) (45.830.702) (34.819.882)

Lucro bruto 4.208.253 7.651.389 50.554.664 48.939.543
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais, adminis-
trativas e gerais (19.043.508) (18.032.119) (37.093.141) (33.864.109)

Resultado da equiva-
lência patrimonial 23.306.849 18.280.756 168.210 (360.178)

Outras receitas ope-
racionais líquidas 1.152.915 (464.267) 1.480.700 (627.092)

5.416.256 (215.630) (35.444.231) (34.851.379)
Lucro operacional antes do 
resultado financeiro 9.624.509 7.435.759 15.110.433 14.088.164

Resultado financeiro (3.779.561) (3.838.577) (5.932.850) (7.408.038)
Lucro antes do 
IRPJ e CSLL 5.844.948 3.597.182 9.177.583 6.680.126

IRPJ e CSLL – correntes – – (2.854.177) (2.695.242)
IRPJ e CSLL – diferidos (190.358) (220.673) (190.358) (220.673)
Lucro líquido do 
exercício 5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211

Atribuído à:
Participação de 
sócios controladores 5.654.590 3.376.509 5.654.590 3.376.509

Participação de 
sócios minoritários – – 478.458 387.702

5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211
Lucro líquido por quota de 
capital social (em R$) 1,09 0,65   

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente do 
exercício 5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211

Resultado abrangente do exercício atribuído à:
Participação de sócios 
controladores 5.654.590 3.376.509 5.654.590 3.376.509

Participação de sócios minoritários – – 478.458 387.702
5.654.590 3.376.509 6.133.048 3.764.211

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à 

disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia.

Marcelo Brunini Rodrigues – Diretor Presidente
Rodrigo Galvão de Souza Faleiros – Diretor Administrativo Financeiro

Urias de Souza – Diretor Superintendente
João Paulo Donadon Pulliano – Contador CRC/SP 1SP 293.360/O-0

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Pagamento de 
Arrendamento (591.390) – (819.397) –

Distribuição de dividendos (1.147.361) (2.699.510) (2.077.889) (2.699.510)
Recebimento de divi-
dendos 19.743.474 12.847.420 – –

Caixa líquido gerado (consumido) 
nas atividades de 
financiamentos 33.109.095 15.470.984 7.702.811 (1.426.954)

Aumento do caixa e 
equivalentes de caixa 2.663.235 438.170 956.801 572.151

Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de 
caixa no fim do exercício 3.154.876 491.641 3.875.361 2.918.560

Caixa e equivalentes de 
caixa no início do exercício 491.641 53.471 2.918.560 2.346.409

Aumento do caixa e 
equivalentes de caixa 2.663.235 438.170 956.801 572.151

O futuro da gestão 
pública é cada vez mais 
digital, mas o que está 
faltando neste momen-
to é unificar todos esses 
serviços e ferramentas 
de forma orquestrada 
e segura, oferecendo 
tanto para a população 
como para os gestores/
agentes públicos, for-
mas simples, práticas e, 
em especial, consolida-
das, para que a máqui-
na pública seja tratada 
e vista como uma coisa 
só.

Além dessa nova cul-
tura a ser criada no seg-
mento público, o que 
o país necessita, daqui 
para frente, é de uma 
infraestrutura adequa-
da para que todos os 
5.570 municípios brasi-
leiros tenham uma co-
nexão de alta qualidade 
e possam interagir com 
o governo e a popula-
ção de forma cada vez 
mais transparente e in-
tegrado.

Jeferson Silva, diretor 
executivo da GOVBR.

Fonte: https://
t i i n s i d e . c o m .
br/27/05/2020/tecno-
logia-e-o-futuro-da-ges-
tao-publica/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
1ª Vara Cível
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002812-37.2019.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Yoshico Okushiro Sebin e outros
1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1002812-37.2019.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Eliko Okushiro, viúva de Sérgio Kazuo Okushiro; seus ilhos Elton Nobuyuki Okushiro, nascido 

em 24/02/2000 e John Kazuyuki Okushiro, nascido em 13/10/2004, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que os 
requerentes Akio Okushiro e Miyoko Tokimatsu Okushiro, Kiyomi Wilson Ogassavara e Elisabete Yoshie Okushiro 
Ogassavara, Massao Okusiro e Lauren Yuriko Ambo Okusiro, José Fernando Sebin e Yoshico Okushiro Sebin, Tadao 
Okushiro e Nilda Elena Panosso Okushiro, Mário Noguti e Fusae Okushiro Noguti, Mitsuko Okushiro ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a procedência da ação para que seja declarado o domínio dos requerentes sobre o imó-
vel urbano localizado nesta cidade de Jaboticabal-SP, na Avenida Fábio Manzini, nº 150, Bairro Santa Isabel, indicado 
como lote 13 da quadra “D”, área de 242,00 m², cujo título aquisitivo se acha registrado na matrícula nº 9.448 do C.R.I. 
local, em nome de Ércio Bovério, Maria Alice Bovério e Eliza Ferreira Bovério, alegando posse mansa e pacíica no 
prazo legal, inclusive mantendo-o limpo através de roçadas, capinas, conservando suas divisas e pagando o IPTU rela-
tivo ao mesmo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a luir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aixado e publicado na forma da lei.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de maio de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Câmara de Jaboticabal devolve mais R$ 100 mil para 
prefeitura; total já soma R$ 500 mil

Câmara de Jaboticabal vota três projetos na 
segunda-feira (01/06)

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, 
antecipou a devolução 
de mais uma parcela de 
R$ 100 mil aos cofres 
do Governo Municipal. 
A entrega do cheque 
ao prefeito José Carlos 
Hori foi feita na manhã 
de quarta-feira (27/05), 
no Paço Municipal.

Esta é a terceira de-
volução antecipada de 
recursos do orçamento 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(01/06), às 20 horas, 
para discutir e votar 
três projetos de lei. 
Dois deles, que rece-
beram pedido de vista 
na última sessão ordi-
nária, realizada dia 18 
de maio, retornam à 
Ordem do Dia para 1º 
discussão e votação.

Entre eles está o PL nº 
277/19, de autoria do 
vereador Ednei Valên-
cio, que proíbe a sol-
tura de qualquer tipo 
de fogos de artifício e 

da Câmara neste ano, 
que passa a somar, até 
agora, R$ 500 mil. De 
acordo com Miranda, 
em conformidade com 
os demais vereadores, 
as devoluções anteci-
padas devem seguir até 
o fi m do período de-
clarado de pandemia. 
Apesar da destinação 
do recurso ser dada 
pelo Poder Executivo, 
a expectativa do Chefe 
do Legislativo é de que 
o recurso devolvido de 
forma antecipada aju-

de na compra de novas 
cestas básicas.

Ainda na quarta-feira 
(27/05), Pretto Miranda 
postou sobre o assunto 
em sua rede social: “... 
entreguei ao prefeito 
Hori mais 100.000 para 
continuar ajudando a 
prefeitura no combate 
ao corona vírus, esse 
compromisso em nome 
da Câmara Municipal 
irei fazer até o fi nal da 
pandemia.”, afi rmou o 
presidente da Câmara. 

artefatos pirotécnicos 
que produzam estam-
pido, seja em eventos 
públicos ou privados; 
e o PL nº 329/2020, 
de autoria da Mesa Di-
retora, que revoga o 
artigo 4º da Lei 4873, 
de 09 de outubro de 
2017, além de retomar 
o texto original da Lei 
nº 4677/2015, que dis-
põe sobre a Estrutura e 
o Quadro de Servidores 
do Poder Legislativo, 
permitindo que não só 
ocupantes de cargo de 
provimento efetivo de 
nível superior possam 
ocupar cargos de dire-
tor de departamento, 
mas também os de ní-

vel médio (desde que 
com formação em nível 
superior). 

Também retorna à 
pauta de votação para 
apreciação em 2º turno 
o PL nº 320/2020, que 
dispõe sobre o reajuste 
de 4% dos auxílios ali-
mentação e transporte 
dos servidores públi-
cos da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal.

A sessão começa às 
20 horas, na segunda-
-feira (01/06), com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 7.230.568,34 2,55 7.266.939,59 2,54     

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 16.176.043,91 5,70 16.302.744,08 5,70     

Limite Legal (art. 20) 17.027.414,64 6,00 17.160.783,24 6,00     

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00    

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

267.627,95

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Luiz Gustavo Perez Ferreira

Jaboticabal,  30 de abril  de 2020.

Uilson José de Miranda

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

643.842,77

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    283.790.243,06 286.013.054,01

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 

 

 

Subtotal

0,00

643.842,77

    Bancos – C/Movimento 267.627,95643.842,77

% RCL

  

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 32/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das a-
tribuições que lhe confere a legislação vigente,

EXONERA, a partir de 01 de junho de 2020, a Assessora de Gabi-
nete MARISSA PENTEADO DA SILVA, lotada 
no Gabinete do Vereador Daniel Rodrigues, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de 
abril de 2015.

 Jaboticabal, 22 de maio de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA 
CUNHA

Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO 
SERVIDONE
2º Secretário

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: MARCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA FARIA
FUNDAMENTO: Contrato nº 12/2019

OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses do contrato administrativo 
celebrado entre as partes para prestação de serviços de reparação (mão-de-obra), 
manutenção e operador de mesa de som e informática, quanto à transmissão das 
sessões ordinárias e solenes da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 8.262,00 (oito mil, duzentos e ses-
senta e dois reais.) 

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 03/05/2020

SEBRAE oferece projeto “Rodadas de 
Negócios Virtuais” para empreendedores

Neste momento de 
crise que atinge a to-
dos, o Sebrae oferta 
mais uma ferramenta 
efi caz que proporciona 
resultados no caixa das 
empresas, aumentando 
seu desempenho nos 
negócios. As “Rodadas 
de Negócios Virtuais, 
aproximam os compra-
dores dos vendedores 
de forma estratégica 
para promover conver-
sões positivas aos em-
preendedores. 

“A seleção das empre-
sas é realizada para que 
o vendedor certo seja 
conectado a empresa 
compradora que neces-
sita de seus produtos e 
serviços, gerando maior 
probabilidade de negó-
cios certeiros e lucrati-

É uma oportunidade para empresários realizarem 
negócios nesse período de pandemia

vos”, explica a diretora 
da Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Atenção para os ra-
mos benefi ciados - Ba-
zar, Brinquedos, Ca-
bos, Cadeados, Carnes, 
aves e peixes, Data-
dores/ Codifi cadores, 
Decoração para casa, 
Embalagens, Embala-
gens sustentáveis, EPI, 
Equipamentos de co-
zinha, Equipamentos 
de embalagem, Equipa-
mentos de Processos, 
Equipamentos e peças 
automotivas (tratores e 
colhedoras), Etiquetas, 
Gift, Gráfi cas, Hortifru-
ti, Insumos Industriais, 
Lâmpadas, Maquiagem, 
Máquinas para embala-
gens, Materiais de Con-

sumo, MRO diversos, 
Papelaria, Papelaria, 
Pilhas, Presentes cria-
tivos, Produtor Rural, 
Produtos Alimentícios, 
Produtos de limpeza, 
Produtos Disney, Pro-
dutos para revender, 
Representação comer-
cial, Sacolas de papel 
craft, Serviços de TI, RH 
e Infra Estrutura, To-
ner, Transformadores 
de Ferrite, Transporte 

de alimentos/ entregas, 
Tratamento superfi cial, 
Uniformes, Utensílios 
para cozinha industrial 
e Utilidades domésticas

As inscrições são 
realizadas por meio 
do link https://
p t . s u r v e y m o n k e y.
com/r/TL6QZQN. Para 
mais informações, o 
telefone de contato do 
posto do SEBRAE-Aqui é 
(16) 3203-3398.
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Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

Nesses dias de quarentena 
devemos zelar pela nossa saúde

Purificadores 
A PARTIR DE:

 10 x 
70,00R$


