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Q 
uer se aposentar um dia? Então participe 
da luta. É com esse recado que o Sindi-
cato percorrerá os locais de trabalho nos 
dias 30, 1º e 4 de dezembro, para que os 

bancários deliberem sobre sua participação na 
greve convocada pela CUT, Intersindical, CTB e 
demais centrais sindicais para a terça-feira 5 (veja 
edital na página 3).

“Vamos fazer um amplo debate com a cate-
goria sobre a importância de participar dessa 
paralisação nacional”, afirma Ivone Silva, presi-
denta do Sindicato. “Temos de fazer uma grande 
mobilização contra o fim da aposentadoria, con-
tra essa reforma da Previdência. E deixar claro: 
quem votar contra os trabalhadores, não voltará 
a ser eleito.”

A data tem uma razão de ser. Temer e seus alia-
dos no Congresso Nacional querem que a reti-
rada de direitos da aposentadoria seja votada no 
dia 6 de dezembro na Câmara dos Deputados.

“O dia 5 não é uma data que os sindicalistas 
estão marcando para fazer uma greve porque são 
contra o governo. O dia é para que os trabalha-
dores se manifestem em defesa do sagrado direi-
to à aposentadoria deles, dos seus filhos e netos”, 
afirma o presidente da CUT, o bancário Vagner 
Freitas, lembrando que Temer já gastou R$ 14 bi-
lhões para aprovar o desmonte trabalhista e deve 
gastar mais R$ 14 bilhões para passar a reforma da 
Previdência. “Aí vem dizer que não tem dinhei-
ro para pagar a aposentadoria. Tem! Se o recurso 
for destinado corretamente, tem. Há estudos que 
mostram que a Previdência é superavitária se ela 
for gerida corretamente e se for feita a cobrança 
aos sonegadores, além de acabar com os verdadei-
ros privilégios concedidos aos empresários.”

E por falar em privilégio, o presidente da CUT 
ironiza a propaganda do governo que afirma 
querer acabar com privilégios: “privilégio é o Te-
mer se aposentar aos 55 anos como procurador 
estadual ganhando 30 mil reais por mês”.

Funcionamento – A sede e as regionais do Sin-
dicato não vão funcionar no dia 5. Toda a es-
trutura da entidade estará voltada às atividades 
em defesa dos direitos dos trabalhadores. 

Tiraram seus direitos e agora querem
acabar com sua aposentadoria;
Sindicato fará assembleias nos locais de trabalho para 
que bancários decidam sobre paralisação no dia 5 

Reaja
ou morra
trabalhando
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A quarta-feira 29 foi mar-
cada por protestos do movi-
mento sindical em defesa dos 
bancos públicos e contra o 
desmonte do Estado promo-
vido pelo governo Temer. Os 
atos foram deflagrados em 
São Paulo e Osasco. Na tar-
de do mesmo dia foram rea-
lizadas plenárias e reuniões 
de delegados sindicais da 
Caixa, nas quais foram apre-
sentadas propostas de ação 
nacional em defesa do ban-
co. Essas ideias serão discuti-
das na reunião da Comissão 

Executiva dos Empregados 
(CEE/Caixa), que ocorrerá 
na quinta-feira 30.

Os delegados debateram 
propostas visando barrar a 
reforma da Previdência e re-
vogar a nova lei trabalhista; e 
em defesa dos bancos públi-
cos. Também foram discuti-
das ideias em defesa da Caixa 
100% pública visando a reu-
nião do Conselho de Admi-
nistração do banco. O go-
verno Temer já demonstrou 
sua intenção de transformar 
a Caixa em Sociedade Anôni-
ma, um primeiro passo para a 
abertura de capital do banco.

“Caso essa mudança se 
concretize, as garantias dos 
empregados estarão ameaça-
das. E as políticas públicas e 
os programas sociais admi-
nistrados pela Caixa serão 

afetados juntamente com o 
bem-estar do povo brasileiro, 
pois a empresa será contro-
lada por acionistas que vi-

sam apenas a lucratividade”, 
alerta o diretor executivo do 
Sindicato e coordenador da 
CEE/Caixa, Dionísio Reis. 

O Sindicato suspenderá 
temporariamente, por me-
nos de 20 dias, o recebimen-
to de protocolos de CCV 
(Comissão  de Conciliação 
Voluntária) do Banco do 
Brasil. As CCVs são um fó-
rum extrajudicial facultativo 

que possibilita ao funcioná-
rio pleitear verbas salariais e 
outros direitos trabalhistas 
sem a necessidade de recor-
rer à Justiça. 

A suspensão será por pe-
ríodo menor do que o in-
formado anteriormente: o 

último dia 
para receber 
seria 8 de de-
zembro, mas 
foi prorroga-
da para 21 
de dezembro. 
Os documen-
tos voltam a 
ser recebidos pelo Sindica-
to após as festas de fim de 
ano, em 8 de janeiro de 

2018. “To-
dos os docu-
mentos rece-
bidos até 21 
de dezembro 
serão proto-
colados jun-
to ao banco 
sem nenhum 

prejuízo nos cálculos para 
os bancários”, informa o di-
rigente Renato Carneiro. 

Atos contra o desmonte 
do Estado e em defesa 
do banco foram 
deflagrados; delegados 
sindicais apresentaram 
propostas

Documentos para Comissão de Conciliação 
Voluntária poderão ser entregues ao 
Sindicato a partir de 8 de janeiro

O governo investe em pu-
blicidade para tentar aprovar 
a reforma da Previdência. 
Querem enganar a população 
dizendo que essa proposta é 
melhor que a anterior. Mas, o 
que devemos analisar é que 
o princípio básico dessa refor-
ma não existe. Não há déficit 
da Previdência. Como destaca 
a professora Denise Lobato 
Gentil, do Instituto de Econo-
mia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, são R$ 350 
milhões em dívida ativa dos 
empresários com a Previdên-
cia. Dados do Sindicato Nacio-
nal dos Procuradores da Fa-
zenda Nacional mostram que 
as instituições financeiras de-
vem R$ 124 bilhões à União.

Em abril, o Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) perdoou R$ 25 bilhões 
do Itaú, ao decidir que o ban-
co não teria de pagar tributos 
como IR e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido por ga-
nhos de capital na fusão com 
o Unibanco.

O governo propõe a refor-
ma da Previdência, que prati-
camente impede a aposenta-
doria dos trabalhadores, mas 
desonera empresas e deixa 
de cobrar grandes devedores. 
É uma reforma contra o povo 
trabalhador.

Não vamos permi-
tir! Todos mobiliza-
dos no dia 5! Só a 
luta te garante!

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Mobilize-se!
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Mobilização contra ataques de Temer

CCV recebe protocolos até dia 21

CAIXA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

/spbancarios /spbancarios

Em defesa da
agência Vila Joaniza

Após intensa mobilização contra a intenção da direção da 
Caixa de desativar a agência localizada no Jardim Camargo 
Novo, agora é a unidade bancária da Vila Joaniza que corre 
risco de ser fechada. E a reação começa nessa quinta-feira 
30, com protesto em frente à unidade.
“A mobilização coordenada entre movimento sindical, po-
pulação e empregados foi vitoriosa no Jardim Camargo 
Novo, provando que a luta traz resultados. E mais uma vez 
provaremos isso, agora na Vila Joaniza. Não vamos permitir 
esse ataque à população daquele bairro. O que é público é 
de todos e por isso precisamos lutar, valorizar e nos envol-
ver na defesa desse patrimônio responsável por trazer de-
senvolvimento e bem-estar à população da região”, afirma 
Dionísio Reis.

CURSO

PATERNIDADE
RESPONSÁVEL

(11) 3188-5200
(11) 99828-3809
SPBANCARIOS.COM.BR/CURSO/PATERNIDADE-RESPONSAVEL

Obrigatório para requerer a
licença-paternidade de 20 dias.
É grátis para sindicalizados.

11 A 14
DE DEZEMBRO

19H ÀS 22H
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O Sindicato conquistou 
uma importante vitória em fa-
vor dos bancários do ITM. O 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região reconheceu, após 
laudos periciais, a necessidade 
de pagamento do adicional de 
periculosidade (30% do salá-
rio) aos trabalhadores do ITM.

“Essa é uma vitória muito 
importante”, diz o dirigente 
do Sindicato Antônio Soares, 
o Tonhão. “A decisão do TRT 

é fruto da união entre bancá-
rios e Sindicato. É fundamen-
tal que os trabalhadores se as-
sociem para fortalecer a luta”, 
acrescenta (spbancarios.com.br/
sindicalize-se).

A sentença determina efeito 
retroativo a cinco anos da dis-
tribuição da ação impetrada 
pelo Sindicato, que ocorreu em 
29 de setembro de 2015. Ou 
seja, caso o trabalhador tenha 
atuado no ITM a partir de 29 

de setembro 
de 2010, tem 
direito ao adi-
cional.

A decisão 
e s t a b e l e c e 
ainda que, 
caso as condi-
ções de risco 
e periculosi-
dade se man-
tenham, o banco deve incluir 
na folha de pagamento dos tra-
balhadores da ativa, que atuam 
no prédio, o adicional de 30% 
nos salários.

Como cabe 
recurso do 
banco ao Tri-
bunal Supe-
rior do Tra-
balho (TST), 
ainda não foi 
determinado 
prazo para 
pagamento. 
“Continuare-

mos acompanhando o desen-
rolar da ação para assegurar o 
pagamento do adicional”, con-
clui Tonhão. 

ITM: Justiça acata periculosidade
Decisão do TRT em ação movida pelo Sindicato 
reconheceu risco e determinou adicional de 30%

ITAÚ

Telefonar para mais de 250 
clientes em dois meses e, desse 
total, apenas quatro responde-
rem SMS, enviado pelo siste-
ma do banco, negando que 
houve contato pode levar a 
demissão no Bradesco. Foi o 
que ocorreu com um gerente 
pessoa física subordinado à re-
gional Jabaquara.

O SMS solicita ao cliente 
avaliação sobre a qualidade 
do atendimento e pergunta se 
houve ou não o contato. Se du-
rante o mês inteiro duas respos-
tas negarem o contato, a meta 
do funcionário de todo esse pe-
ríodo é zerada. Se isso se repetir 
no mês seguinte, é demissão.   

“É ridículo o Bradesco sub-
meter o cargo de um funcioná-
rio à resposta de um SMS que 
pode ter sido enviado a um nú-

mero errado”, lamenta um ge-
rente que passou pela situação. 

O Sindicato cobrou o banco 
sobre esse sistema de avaliação, 
mas ainda não obteve respos-
ta. “Não aceite este absurdo: 
denuncie! Vamos pressionar o 
banco para que essa situação 
acabe”, afirma o dirigente sin-
dical Luciano Ramos da Silva.

Denuncie a um dirigen-
te sindical, pelo Assuma o 
Controle (spbancarios.com.
br/denuncias), Whatsapp (11 
97593-7749), ou Central de 
Atendimento (3188-5200). 
Sigilo absoluto. 

SMS vira motivo 
para demissão
Sem resposta do 
cliente, trabalhador 
pode ser penalizado; 
Sindicato cobra 
mudança

BRADESCO

+ bit.ly/SMSdemite

+ bit.ly/ITMPerigoso

Facada no plano de
saúde dos funcionários

O Santander informou que os valores do plano de saúde dos 
funcionários sofrerão aumento de 20% nas mensalidades. No 
início do ano, o banco já havia mudado a operadora do plano 
sem qualquer negociação com o Sindicato, o que acarretou 
prejuízos aos bancários com o aumento da coparticipação de 
20% para até 30%.

“É mais um desrespeito do Santander com os funcionários 
brasileiros, responsáveis pelo maior lucro da empresa em todo 
o mundo. Desde 2013, o banco quebra regras do contrato de 
trabalho referentes ao plano de saúde o que, além de preju-
dicar financeiramente o bancário, inibe de cuidar da saúde. 
Agora, chega mais esse aumento absurdo”, critica Wanessa de 
Queiroz, diretora do Sindicato, relatando que os trabalhadores 
não têm acesso aos contratos do plano, o que é um direito. 

O Sindicato cobra que o Santander suspenda o aumento 
nas mensalidades do plano e abra um canal de negociação 
com a representação dos trabalhadores. “Cobramos uma rela-
ção de transparência e diálogo em relação ao plano de saúde 
dos bancários do Santander”, conclui Wanessa.

Leia mais: bit.ly/PlanoSaudeSantander. 

SANTANDER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
pessoa jurídica de direito priva-
do, com registro no 6º Ofício de 
Registro Civil das Pessoas Jurídi-
cas desta Capital sob o nº 20.039, 
com registro sindical no MTE sob 
nº L002P051 e inscrito no CNPJ/
MF nº 61.651.675/0001-95, neste 
ato representado por sua presiden-
ta, Ivone Maria da Silva, convida os 
seus associados, em pleno gozo de 
seus direitos sindicais, dos municí-
pios de São Paulo, Osasco, Barueri, 
Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da 
Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Ta-
boão da Serra e Vargem Grande Pau-
lista, a comparecerem em Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada 
no dia 6 de dezembro de 2017, em 
primeira convocação às 18h30 e em 
segunda convocação às 19h, em sua 
sede, no Auditório Azul, localizado 
na Rua São Bento, nº 413, Centro, 
São Paulo/SP para, em conformida-
de com o previsto no artigo 49 do 
Estatuto desta entidade, tomarem 
conhecimento e deliberarem a respei-
to da proposta orçamentária para o 
exercício de 2018, da suplementação 
de verbas para o orçamento de 2017, 
elaboradas pela Diretoria e instruídas 
com parecer do Conselho Fiscal, bem 
como quanto a venda de bens móveis 
da entidade.

São Paulo, 30 de novembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE ASSEMBLEIAS
NOS LOCAIS DE TRABALHO
O SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
com registro no 6º Ofício de Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas desta 
capital sob o nº 20.309, CNPJ/MF 
nº 61.651.675/0001-95, sediado 
na Rua São Bento, nº 413, Centro, 
São Paulo/SP, neste ato representado 
por sua presidenta, convoca todos os 
empregados em instituições financei-
ras públicas e privadas, sócios e não 
sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cau-
caia do Alto, Cotia, Embu, Embu-
-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lou-
renço da Serra, Taboão da Serra e Var-
gem Grande Paulista, para a realização 
de assembleias nos locais de trabalho, 
nos dias 30 de novembro, 1º e 4 de 
dezembro de 2017, para discussão e 
deliberação acerca da seguinte ordem 
do dia:
· Consulta aos trabalhadores, repre-
sentados pela entidade sindical, para 
deliberação sobre a suspensão coletiva 
da prestação de serviços, para parti-
cipação em Greve/Paralisação no dia 
5 de dezembro, organizada pela CUT 
e demais centrais sindicais, contra a 
reforma da Previdência, pela revoga-
ção da lei da reforma trabalhista e em 
defesa dos bancos públicos.

São Paulo, 30 de novembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta
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Contador - CRCSP 250776/O-4

Lutas e avanços

Parecer do conselho fiscal

SINDICATO

No dia 6 de dezembro vamos discutir a proposta orça-
mentária para 2018. A tabela ao lado detalha valores e áreas 
de investimentos do Sindicato para o próximo ano. Tudo 
com o objetivo de apresentar, com transparência, o resul-
tado de um trabalho feito conjuntamente com a categoria.

Nosso Sindicato, além de seu histórico de conquistas e 
de lutas, sempre primou pela transparência na aplicação 
dos recursos da categoria e pela defesa da sindicalização 
voluntária, como a melhor forma de sustentação finan-
ceira da entidade, para garantir sua independência de go-
vernos e patrões.

Nossas lutas foram intensificadas contra as reformas tra-
balhista e previdenciária, e em defesa dos bancos públicos. 
Avançamos na negociação com os bancos e conquistamos 
um aditivo na cláusula 62 da Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) para a criação de centros de realocação e re-
qualificação profissional dos trabalhadores atingidos pelo 
avanço tecnológico. 

Nosso investimento em 2018 se mantém todo em prol 
da luta da categoria, na defesa dos empregos, por melhores 
condições de trabalho e por um país mais justo. Além do 
período de campanha nacional, durante todo o ano reali-
zamos diversas atividades para esclarecer os bancários sobre 
assuntos que fazem parte de seu dia a dia, como o combate 
às metas abusivas e ao assédio moral.

Investimos cada vez mais na área de comunicação, por 
considerar uma estratégia importante para aproximar nos-
so relacionamento com os bancários e aprimorarmos nosso 
canal de notícias no Facebook, Twitter e informes enviados 
pelo WhatsApp.

Sabemos que um Sindicato se fortalece com transparên-
cia, democracia, participação e unidade.

Assembleia – A assembleia para deliberar sobre a proposta 
orçamentária para o exercício de 2018 será na quarta-feira 6, 
a partir das 18h30, no Auditório Azul do Sindicato (Rua São 
Bento, 413, Martinelli). Participam apenas sindicalizados. 

Aos 28 de novembro de 2017, nós abaixo-assinados, membros do Conselho 
Fiscal do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, dando cumprimento ao disposto no parágrafo 2º 
do artigo 522 da CLT e artigos 47 a 49 do estatuto desta entidade, procede-
mos à verificação dos recursos a serem disponíveis e aplicáveis no PLANO 
ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE 2018, e na SUPLEMENTAÇÃO DE 
VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, elaborado pela Secretaria de Fi-
nanças e aprovado pela Diretoria Executiva, declaramos que o mesmo está em 
consonância com o estabelecido nos artigos 142 a 150 do presente Estatuto, 
emitimos portanto o presente parecer e recomendamos a sua aprovação pela 
Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 28 de novembro de 2017

ANTONIO ALVES DE SOUZA
MAIKON NUNES AZZI

MARCELO PEIXOTO DE ARAÚJO
MARCELO PEREIRA DE SÁ

MARIA HELENA FRANCISCO

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E
SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

DOTAÇÕES
Proposta 

orçamentária 
Anual - 2018

Suplementação de Verbas para o Ano de 2017

Orçamento 
Original

Créditos 
Suplementares 
(para (+) ou (-))

Créditos 
Especiais

Orçamento 
Ajustado

R E C E I TA

Receitas Correntes

Renda Social 51.513.679,50 62.075.749,71 2.965.054,30 732.694,55 65.773.498,56 

Renda de Serviços e Periódicos 1.440.000,00 14.953.035,21 (1.072.447,48) 0,00 13.880.587,73 

Renda Financeira 8.288.798,47 11.245.778,70 (1.964.142,42) 241.804,72 9.523.441,00 

Renda Eventual 5.091.300,66 5.443.249,67 (487.855,22) 1.032,26 4.956.426,71 

Renda Patrimonial 181.004,00 180.290,08 (4.483,39) 0,00 175.806,69 

(-) Deduções das Receitas (21.657,51) (2.823.858,17) 378.196,08 (15.302,91) (2.460.965,00)

Receita de Capital

Alienação de Bens Móveis 2.925.141,28 22.933,04 47.541,38 485.000,00 555.474,42 

TOTAL DA RECEITA 69.418.266,40 91.097.178,24 (138.136,75) 1.445.228,62 92.404.270,11 

D E S P E S A

Despesas Correntes

Custos dos Materiais Gráficos 1.610.791,97 6.501.467,68 (290.935,28) 0,00 6.210.532,40 

Custos dos Serviços Subcontratados 10.091,16 461.932,27 (67.894,88) 0,00 394.037,39 

Custos Gerais dos Serviços Gráficos 971.810,02 1.441.040,04 281.788,33 0,00 1.722.828,37 

Gastos com Pessoal da Produção 782.867,76 2.999.457,78 132.013,24 0,00 3.131.471,02 

Gastos de Água e Energia com Produção 310.228,01 546.922,99 73.532,69 0,00 620.455,68 

(-) Custos dos Serviços Internos (997.350,24) (1.186.663,34) 189.313,10 0,00 (997.350,24)

Despesas com Pessoal 24.173.895,34 24.582.784,71 (271.800,26) 4.478,08 24.315.462,53 

Despesas com Ocupação 1.418.827,95 1.794.549,27 164.141,28 0,00 1.958.690,55 

Despesas com Utilidades e Serviços 2.374.622,02 3.972.856,97 (1.314.019,33) 0,00 2.658.837,64 

Despesas com Materiais de Consumo 256.511,83 324.470,53 (42.654,43) 0,00 281.816,10 

Despesas com Serviços Profissionais 7.208.798,74 6.626.463,46 2.443.129,90 0,00 9.069.593,36 

Despesas com Serviços Contratados 4.082.505,35 4.829.436,91 (531.620,26) 0,00 4.297.816,65 

Despesas Gerais 2.009.786,51 2.789.695,31 6.905.619,20 21.550,00 9.716.864,51 

Despesas com Fundo de Atividade Sindical 12.119.490,42 13.388.708,08 (1.779.019,39) 0,00 11.609.688,69 

Despesas com Formação Social 1.597.562,75 4.076.570,22 (2.266.227,26) 0,00 1.810.342,96 

Despesas com Projeto Social 600.000,00 600.000,00 0,00 3.186,40 603.186,40 

Despesas com Recreação e Lazer 1.162.244,04 1.401.820,53 (77.464,43) 0,00 1.324.356,10 

Despesas com Filiações 4.297.986,05 6.381.073,75 (1.015.506,72) 0,00 5.365.567,03 

Despesas com Fóruns e Negociações 764.650,76 1.160.981,30 (396.330,54) 0,00 764.650,76 

Despesas com Organização Sindical 3.796.928,20 3.873.060,48 (189.455,17) 0,00 3.683.605,31 

Despesas Eleição (triênio 2017/2020) 0,00 819.028,64 (209.524,98) 0,00 609.503,66

Despesas com Venda de Serviços 191.672,08 514.756,92 132.784,78 0,00 647.541,70 

Despesas Financeiras 257.901,94 1.560.713,50 (988.104,46) 5.570,22 578.179,26 

Total do Custeio 69.001.822,66 89.461.128,00 881.765,13 34.784,70 90.377.677,83 

Superávit do Orçamento Previsto 416.443,74 1.636.050,24 (1.019.901,88) 1.410.443,92 2.026.592,28  

Soma 69.418.266,40 91.097.178,24 (138.136,75) 1.445.228,62 92.404.270,11 

APLICAÇÃO DE CAPITAL

Aquisição de Máquinas e Financiamentos 0,00 271.645,65 848,97 0,00 272.494,62 

Aquisição de Veículos 293.365,60 317.576,43 (26.232,93) 0,00 291.343,50 

Aquisição de Móveis e Utensílios 0,00 120.000,00 (116.661,29) 0,00 3.338,71 

Aquisição de Equipamentos de Informática 0,00 420.000,00 (385.142,78) 0,00 34.857,22 

Aquisição de Equipamentos de Segurança 0,00 20.000,00 (20.000,00) 0,00 0,00

Comunicação (Site do Sindicato) 0,00 180.000,00 (168.904,53) 0,00 11.095,47 

Instalações 0,00 70.000,00 (70.000,00) 0,00 0,00 

Direitos de Uso de Software 123.078,14 90.000,00 33.078,14 0,00 123.078,14 

PPI - Programa de Parcelamento Incentivado 0,00 146.828,16 0,00 0,00 146.828,16 

Soma 416.443,74 1.636.050,24 (753.014,42) 0,00 883.035,82 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 (266.887,46) 1.410.443,92 1.143.556,46 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 69.418.266,40 91.097.178,24 (138.136,75) 1.445.228,62 92.404.270,11 


