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Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

O aplicativo DER ONLINE 
ganha nova funcionalidade e, a 
partir desta quarta-feira feira (02), 
passa a permitir a realização da 
Defesa de Autuação. O download 
do aplicativo pode ser realizado 
por smartphones – com tecnolo-
gia Android, por meio do Google 
Play Store, e iOS, do Apple Store. 
O DER ONLINE, que é gratuito, 
possibilita acesso aos serviços 
relacionados às multas e recur-
sos emitidos pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER).

Com design moderno, de fácil 
usabilidade e navegação intuiti-
va, o app permite que os proprie-
tários dos veículos realizem pro-
cedimentos antes burocráticos, 
com mais comodidade, agilidade 
e em qualquer horário. De 12 
de agosto, quando o aplicativo 
foi lançado, até hoje, já foram 
realizados 18.610 downloads 
por celulares Andoid e 5.818 por 
aparelhos iOS.

Notificação de Autuação - 
Após o registro da infração, o 
primeiro comunicado ao proprie-
tário do veículo é chamado de 
Notificação de Autuação. Nesta 
etapa, o proprietário terá 30 dias 
após a emissão da notificação 
para entrar com uma Defesa 
de Autuação (caso discorde da 
aplicação da infração) ou para 
identificar o condutor responsá-
vel pela autuação – serviço que 
também poderá ser realizado via 
app do DER Online.

Aplicativo DER online ganha 
funcionalidade para defesa de autuação

Download do aplicativo poderá ser realizado 
por smartphones com tecnologia Android e iOS

Está disponível no App um bo-
tão específico para a Defesa de 
Atuação e o passo a passo é bem 
intuitivo. Deverão ser anexados, 
via câmera do próprio smartpho-
nes, a cópia da notificação da au-
tuação ou do auto de infração; 
cópia da CNH ou documento 
que comprove a assinatura do 
requerente; cópia documento do 
veículo (CRLV); entre alguns do-
cumentos específicos para pessoa 
jurídica.

A Defesa de Autuação é pre-
vista pelo Artigo 9º da Resolução 
CONTRAN nº 619/2016, que 
estabelece e normatiza os pro-
cedimentos para a aplicação das 

multas por infrações.
No site do DER – A Defesa de 

Autuação também está disponí-
vel no site oficial do DER (www.
der.sp.gov.br), por meio do botão 
com o mesmo nome na aba – lado 
esquerdo – “Multas e Recursos”.

Outros serviços - O DER ON-
LINE já permite a indicação 
do condutor online, consulta 
de quaisquer multas cometidas 
nas rodovias estaduais paulis-
ta e o pedido da Penalidade de 
Advertência por Escrito (PAE). 
Os motoristas também poderão 
acompanhar o resultado da análi-
se da defesa de autuações e os re-
cursos administrativos enviados 

ao órgão e indicação de condutor 
infrator.

Ainda no 2º semestre deste 
ano, está previsto a liberação do 
Recurso Administrativo JARI. 
A modernização dos trabalhos 
do DER integra o compromisso 
da nova gestão do Departamento 
em oferecer mais eficiência nos 
serviços prestados, de maneira 
menos burocrático, sem filas, 
nas plataformas mais modernas 
e tecnológicas.

Como baixar ou atualizar o 
aplicativo - Quem já possui o app, 
deve procurar suas respectivas 
lojas (Google Play ou Play Store) 
para atualizar o aplicativo.

O Governo de SP por meio da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (SIMA) assi-
nou nesta segunda-feira, dia 
30 de setembro, convênios 
com 243 municípios paulis-
tas regulados e fiscalizados 
pela Agência Reguladora de 
Saneamento Básico e Energia 
do Estado de São Paulo (AR-
SESP). O tratado visa a revi-
são ou atualização dos Planos 
Municipais de Saneamento: 
Serviços de Abastecimento 
de Água Potável e de Esgo-
tamento Sanitário.

Serão investidos R$9.3 mi, 
para o desenvolvimento dos 
estudos que darão cobertura 
às despesas previstas para a 
contratação de empresa ou 
consórcio para fins de execu-
ção dos trabalhos.  Os recursos 
da ARSESP são oriundos da 
arrecadação da Taxa de Regu-
lação, Controle e Fiscalização.

Com o objetivo de melho-
rar a prestação do serviço de 
saneamento e a qualidade de 
vida da população, a SIMA e a 
ARSESP uniram esforços para 
a organizar e prestar esse ser-
viço essencial à saúde pública 
da população e ao meio am-
biente. Ao município compete 
designar uma equipe técnica 

Governo de SP contrata revisão de planos 
municipais de saneamento para 243 municípios
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responsável para compor o 
Grupo Executivo Local (GEL) 
que fornecerá as informações 
necessárias e acompanhará 
o desenvolvimento dos tra-
balhos para execução estudo.

“Esses planos visam garan-
tir a prestação dos serviços 
de saneamento básico de for-
ma articulada com as demais 
políticas públicas. O obje-
tivo é alinhar e promover o 
adequado desenvolvimento 
sustentável das cidades e a 
melhoria da qualidade de vida 

da população. Serão avalia-
dos riscos epidemiológicos, 
ambientais, hidrológicos, 
socioeconômicos e as causas 
das deficiências apontadas 
nos sistemas de água e esgoto, 
além de modernizar os planos 
e torná-los compatíveis com 
a realidade”, explica o secre-
tário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido.

O prazo estimado para a 
conclusão e entrega dos res-
pectivos planos é de 18 meses, 
e a ação está dividida por blo-

cos definidos pela proximida-
de da localização dos municí-
pios. No primeiro bloco serão 
64 municípios contemplados e 
com prazo de entrega de até 6 
(seis) meses, após a assinatura 
da ordem de serviço para iní-
cio dos trabalhos. O segundo 
grupo, composto por 84 muni-
cípios, terá a entrega em até 9 
meses e o terceiro bloco de 95 
municípios em até 11 meses.

“A revisão e a atualização 
desses planos municipais es-
tão previstas na Lei Federal 
n° 11.445 de 2007 e devem 
ser executadas a cada quatro 
anos. Porém, alguns municí-
pios enfrentam dificuldades 
como a escassez de recursos 
financeiros, de estrutura ge-
rencial e técnica para a exe-
cução dos trabalhos, e acabam 
tendo planos de saneamento 
desatualizados, que não re-
fletem a realidade local. A 
conclusão dos estudos pos-
sibilitará que o município 
avance nos serviços públi-
cos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário e que 
a Agência exerça uma melhor 
fiscalização e regulação sobre 
a prestação dessas atividades”, 
afirma o diretor-presidente da 
Arsesp, Hélio Luiz Castro.
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Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

 O Governador João Doria 
anunciou, na segunda-feira (30), 
R$ 220,3 milhões em convênios, 
autorizações e investimentos na 
geração de emprego e renda para 
municípios e obras de infraestrutu-
ra. A divulgação foi feita durante o 
1º Seminário de Trabalho e Renda, 
Empreendedorismo e Parcerias, 
realizado no Palácio dos Ban-
deirantes e dirigido a prefeitos e 
agentes públicos municipais.

 “Esse é o terceiro grande se-
minário que realizamos aqui no 
Palácio dos Bandeirantes neste 
primeiro ano. O nosso objetivo é 
um só, melhorar a qualidade de 
vida dos brasileiros em São Paulo 
e vamos terminar o ano com 1,4% 
de crescimento real. Temos 37 
novas empresas que foram im-
plementadas aqui em menos de 
nove meses de Governo, mais de 
R$ 45 bilhões que foram gerados 
por esses investimentos. Dos 210 
mil novos empregos, 87 mil fo-
ram gerados diretamente por 
esses investimentos captados 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo”, disse o Governador.

 A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico anunciou 
a liberação de R$ 170 milhões 
para programas voltados para 
capacitação, empreendedoris-
mo, desburocratização, inclu-
são social e desenvolvimento, 
como Novotec, Banco do Povo, 
Via Rápida, SP Criativo, Ci-
dadão Trabalhador, Trabalho 
Inclusivo e Indústria 4.0 PME.

 Para fomentar a infraestru-
tura de 57 municípios e gerar 
mais emprego e renda, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional assinou convênios e 
autorizações no valor de cerca 
de R$ 18 milhões. Os convênios 
contemplaram reforma de Uni-
dade Básica de Saúde, escola 

Governo de SP anuncia R$ 220 mi 
para emprego, renda infraestrutura 

e desenvolvimento
nanciamentos autorizados, estão 
projetos para compra de veículos, 
implantação de sistema de geor-
referenciamento e urbanização de 
vias, entre outros.

 SEMINÁRIO
 O 1º Seminário de Trabalho 

e Renda, Empreendedorismo e 
Parcerias abordou temas de inte-
resse das prefeituras, como efici-
ência fiscal, concessões, parcerias, 
simplificação tributária, finan-
ciamento público, agronegócio e 
qualificação profissional.

 O objetivo foi informar diri-
gentes municipais sobre as ini-
ciativas do Governo do Estado 
em benefício das gestões locais. 
Secretários estaduais participaram 
com palestras e esclarecimentos, 
entre eles Marco Vinholi, de De-
senvolvimento Regional; Hen-
rique Meirelles, da Fazenda e 
Planejamento; Rodrigo Garcia, 
Vice-Governador e Secretário de 
Governo; Patricia Ellen, de Desen-
volvimento Econômico; Marcos 
Penido, de Infraestrutura e Meio 
Ambiente; e Gustavo Junqueira, 
da Agricultura e Abastecimento; 
além de Nelson de Souza, Presi-
dente da DesenvolveSP; Wilson 
Poit, Diretor Superintendente do 
Sebrae-SP; e Walter Ihoshi, Pre-
sidente da Jucesp.

 “Esse encontro é importante 
para a troca de informações e re-
afirmarmos parceria com as 645 
cidades paulistas tratando de em-
prego e renda. Temos uma visão 
municipalista e governando para 
todos os brasileiros de São Paulo, 
ainda liberamos recursos impor-
tantes para a infraestrutura dos 
municípios”, disse o Secretário 
de Desenvolvimento Regional.

 Após a apresentação conduzida 
pelo Governador, Marco Vinho-
li falou sobre os programas pela 
empregabilidade e 

municipal, centro de lazer e da 
juventude, ginásio de esportes, 
iluminação pública e infraestru-
tura urbana em geral.

 Por meio da Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
foram assinados convênios que 
somam R$ 9,3 milhões com 243 
municípios paulistas regulados e 
fiscalizados pela Arsesp (Agên-
cia Reguladora de Saneamento 
Básico e Energia do Estado de 
São Paulo). A iniciativa visa a 
revisão ou atualização dos Pla-
nos Municipais de Saneamento: 
Serviços de Abastecimento de 
Água Potável e de Esgotamento 
Sanitário.

 A verba será investida em 
desenvolvimento de estudos 
que darão cobertura a despesas 
previstas para contratação de 
empresas ou consórcios para 
execução dos trabalhos. Os re-
cursos da Arsesp são obtidos 
com a arrecadação da Taxa de 

Regulação, Controle e Fisca-
lização.

 Os municípios deverão de-
signar uma equipe técnica res-
ponsável para compor o Grupo 
Executivo Local, que fornecerá 
informações e acompanhará o 
desenvolvimento dos trabalhos. 
O prazo estimado para conclu-
são e entrega dos respectivos 
planos é de 18 meses, e a ação 
está dividida por blocos defini-
dos pela proximidade da loca-
lização dos municípios.

 A Desenvolve SP, institui-
ção financeira do Governo do 
Estado, anunciou R$ 23 milhões 
em financiamento de projetos de 
infraestrutura. São projetos em 17 
municípios, sendo assinatura de 
cinco contratos somando um total 
de R$ 7,5 milhões.

 Todos os projetos têm o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento 
regional e melhoria da qualidade 
de vida da população. Entre os fi-


