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Lembrete: Sessões Ordinárias da 

Câmara Municipal de Jandira04

VID-19C

Câmara Municipal de Jandira chama a atenção 
para a campanha Outubro Rosa

Cuidados preventivos, dia�nóstico precoce e oferta de tratamento adequado são as 
principais estraté�ias adotadas pelo Ministério da Saúde na luta contra o câncer de 
mama.
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Com o slogan “Cuidado com as mamas, carinho com seu 
corpo”, o Ministério da Saúde lançou, no dia 07 de outubro de 
2020, a nova campanha do Outubro Rosa. A ação pretende 
conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mesmo com a 
pandemia da Covid-19, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
continuou com o atendimento e a oferta de tratamento 
adequado às pacientes.

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) têm trabalhado com a população feminina a 
importância de “estar alerta” a qualquer alteração suspeita nas 
mamas (estratégia de conscientização), assim como vêm 
desenvolvendo ações com gestores e profissionais de saúde 
sobre a importância do rápido encaminhamento para a 
investigação diagnóstica de casos suspeitos e início do 
tratamento adequado, quando confirmado o diagnóstico. 

Ações durante a pandemia

O Ministério da Saúde elaborou nota técnica atualizando 
orientações sobre o rastreamento do câncer de mama durante a 
pandemia da Covid-19. Também foram recomendadas ações para a 
preservação de pacientes, familiares e profissionais, viabilizando os 
atendimentos de urgência e a manutenção da assistência com segurança 
àqueles que estão em tratamento.

Luiz Otávio Franco Duarte, secretário da Atenção Especializada à 
Saúde, explicou que a pandemia impactou nos atendimentos, mas que 
“em nenhum momento os institutos e hospitais fecharam as portas. O 
acesso ao tratamento estava aberto. É um desnível temporário e essa 
retomada será sustentável”. As cirurgias em geral, por exemplo, estão 
sendo retomadas no Instituto Nacional de Câncer (INCA) e os 
tratamentos essenciais de quimioterapia permaneceram de forma 
adaptada, com pacientes recebendo suporte psicológico.

 

Prevenção e diagnóstico precoce

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete 
brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que 
afetam as mulheres. Por isso, o SUS oferta atenção integral à prevenção 
e ao tratamento do câncer de mama e seu controle passa pelo 
diagnóstico precoce na Atenção Primária à Saúde e pelo rastreio 
mamográfico.

Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo), 
geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou 
parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e 
saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem 

aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Para este ano, são 
estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em mulheres no 
Brasil. Para reverter esse número, a prevenção é essencial. 

Fazer atividades físicas com frequência, manter uma alimentação 
saudável, não ingerir bebidas alcoólicas e não fumar são fatores que 
contribuem para o controle da doença. A amamentação também é uma 
grande aliada: estima-se que o risco de desenvolver câncer de mama 
diminui de 4,3% a 6% a cada 12 meses de duração da amamentação.

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos agentes estão 
relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como 
envelhecimento (quanto mais idade, maior o risco de ter a doença), 
fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (idade da primeira 
menstruação, ter tido ou não filhos, ter ou não amamentado, idade em 
que entrou na menopausa), histórico familiar de câncer de mama, 
consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e 
exposição à radiação ionizante.

Além de se atentarem ao próprio corpo, mulheres entre 50 e 69 anos 
devem fazer mamografia de rastreamento a cada dois anos. Esse exame 
pode ajudar a identificar o câncer antes de a pessoa ter sintomas. A 
mamografia nesta faixa etária, com periodicidade bienal, é a rotina 
adotada na maioria dos países que implantaram o rastreamento 
organizado do câncer de mama e baseia-se na evidência científica do 
benefício desta estratégia na redução da mortalidade nesse grupo.

Fonte: Ministério da Saúde e Instituto Nacional de Câncer

Alimentação saudável e prática de atividade física estão entre medidas preventivas que podem evitar 
casos da doença

Outubro Rosa 2020: campanha incentiva diagnóstico 
precoce do câncer de mama



No dia 04 de agosto de 2020, a Câmara Municipal de Jandira publicou o Ato da Mesa nº 25/20, que dispôs sobre a 

retomada parcial das atividades presenciais na instituição. Embora o horário de atendimento ao público tenha sido 

normalizado, só é permitido o atendimento de uma pessoa por vez em cada ambiente. Além disso,

 para garantir a segurança de funcionários e munícipes, todas as medidas de contenção à COVID-19 devem ser 

respeitadas – como uso de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e aferição da temperatura corporal.

No que diz respeito às sessões ordinárias e audiências públicas, o texto define que serão realizadas com público reduzido, 

com ocupação máxima de 30% da capacidade do plenário da Casa e espaçamento entre fileiras e assentos – uma 

fileira sim, outra não; e um lugar sim, outro não. Todavia, os demais eventos coletivos permanecem temporariamente 

suspensos.

O referido Ato foi assinado por todos os membros da Mesa Diretora. Visite o site https://camarajandira.sp.gov.br para ter 

acesso à integra do documento e se informar sobre as demais medidas adotadas no processo de retomada das 

atividades parlamentares no Legislativo jandirense.

Em decorrência da chamada “segunda onda” de casos da COVID-19, reportada em cidades de diversos países, tais 

medidas preventivas permanecem em vigor na Câmara Municipal de Jandira.
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Câmara Municipal de Jandira mantém medidas de 
controle à COVID-19

VID-19C

Ato nº 25/20 estabeleceu os procedimentos para a reabertura segura do órgão
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A Câmara Municipal de Jandira enfatiza 

que as Sessões Ordinárias ocorrem toda 

terça-feira, às 14h.

Em virtude da disseminação da COVID-19 

na região, as sessões estão sendo 

realizadas com público reduzido.

A Câmara Municipal de Jandira enfatiza que as 

Sessões Ordinárias ocorrem toda terça-feira, às 

14h.

Em virtude da disseminação da COVID-19 na região, as sessões estão sendo realizadas com 

público reduzido.

Há ainda a transmissão ao vivo pela TV Câmara Jandira (canal 31.2 da Multimídia TV), além da 

disponibilização do vídeo na íntegra no site  e no canal oficial da http://camarajandira.sp.gov.br

Câmara no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTPoGn1XeuEXtRgPAq2n2RQ

A participação da população e da imprensa, presencial ou virtualmente, é mais que bem-vinda: 

é fundamental para a sociedade e para a Democracia.

Lembrete: Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Jandira
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Em 2020, o horário de votação será das 7h às 

17h, considerando sempre o horário local. As 

primeiras três horas, das 7h às 10h, serão 

preferenciais para pessoas acima de 60 anos, 

que fazem parte do chamado grupo de risco 

para o novo coronavírus. A intenção é garantir 

mais tempo para que eleitores votem com 

segurança, evitar aglomerações no dia da 

votação e distribuir melhor o fluxo de pessoas 

nos locais de votação.

O horário foi definido com a ajuda de uma 

consultoria técnica, que envolveu matemáticos 

e sanitaristas, e vale tanto para o primeiro turno 

do pleito, no dia 15 de novembro, quanto para o 

segundo, no dia 29 do mesmo mês, onde 

houver. Quase 148 milhões de eleitores estão 

aptos a participar das Eleições Municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu ainda a 

compreensão dos eleitores que não se 

encontram na faixa etária de risco para não 

irem votar nessas horas iniciais, caso possível. 

Eventuais acompanhantes ou outros eleitores 

com idade inferior a 60 anos que cheguem aos 

locais de votação nesse período não serão 

impedidos de votar, mas deverão aguardar, 

respeitando a preferência para os mais velhos.

Será obrigatório o uso de máscara facial pelo 

eleitor, para que possa entrar e permanecer na 

seção eleitoral. A medida também vale para os 

mesários, que, além das máscaras, utilizarão 

face shields (protetores faciais). Confira o Plano 

de Segurança Sanitária para as Eleições 

Municipais de 2020 no site do TSE.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

As Eleições Municipais de 2020 terão mais tempo de votação e prioridade para os eleitores mais velhos

Eleições terão horário ampliado em 1 hora para 
evitar aglomerações
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Uma das principais providências sanitárias definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir a segurança de eleitores e mesários nos 

dias de votação do pleito deste ano, nesse cenário de pandemia de Covid-19, é a obrigatoriedade do uso de máscara facial pelo eleitor, 

para que possa entrar e permanecer na seção eleitoral. A medida também vale para os mesários, que, além das máscaras, utilizarão face 

shields (protetores faciais).

As recomendações para a preservação da saúde de eleitores e mesários estão previstas na Resolução TSE nº 23.631/2020 e no Plano de 

Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, divulgado pelo TSE no dia 8 de setembro. O Plano foi elaborado por uma consultoria 

gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein.

Caso o eleitor se dirija à seção eleitoral sem usar máscara e insista em descumprir a determinação que faz parte dos protocolos sanitários 

divulgados pelo TSE para evitar o contágio pelo novo coronavírus no momento da votação, ele poderá ser impedido de entrar.

O uso de máscara é considerado por médicos especialistas e infectologistas consultados pela Presidência do Tribunal como uma das 

principais medidas de proteção de que o eleitor dispõe para prevenir a propagação do vírus pelo ar, particularmente em situações em que 

haja a circulação de pessoas.

A orientação do TSE é para que o eleitor saia de casa, vote e retorne à sua residência sempre usando a máscara facial. Antes e depois de 

votar, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel, que estará disponível em cada seção. Enquanto estiver na seção, ele deverá 

também respeitar o distanciamento entre uma pessoa e outra, definido pelos marcadores adesivos que estarão no chão.

Além disso, ao entrar na seção eleitoral, o eleitor deverá mostrar um documento oficial com foto, esticando o braço para que o mesário possa, 

à distância, verificar os seus dados de identificação. Outro cuidado que o eleitor deve tomar é levar a sua própria caneta esferográfica para 

assinar o caderno de votação. Nos locais de voto, não será permitido ao eleitor se alimentar, beber ou praticar ação que necessite a retirada 

da máscara facial. Após votar, o cidadão deverá se retirar de imediato da seção eleitoral, a fim de evitar aglomerações.

O primeiro e o segundo turno das Eleições Municipais de 2020 ocorrerão, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Medida é prevista no Plano de Segurança Sanitária das Eleições Municipais de 2020 e em resolução do TSE

Eleitor deve usar máscara facial para acessar locais de votação



Lançado em 2017, o e-Título é um documento digital desenvolvido pela Justiça Eleitoral que substitui o título de eleitor impresso, dispensa o 
pedido de segunda via e facilita o acesso do eleitor aos serviços eleitorais. Nas Eleições 2020, marcadas pelos protocolos sanitários 
decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o e-Título ganhou protagonismo e é altamente recomendável que todos os eleitores 
façam uso do aplicativo.

Disponível gratuitamente em versões compatíveis com os sistemas operacionais iOs e Android, o e-Título poderá ser usado pelos eleitores 
para obter informação sobre a seção de votação. É muito importante que o eleitor confirme esse dado antes de sair de casa no dia da 
eleição. Como houve, por uma questão logística, a agregação de seções eleitorais, alguns eleitores foram transferidos temporariamente 
de seção. Para evitar transtornos, o eleitor deve checar a seção de votação pelo e-Título. A informação também está disponível no site do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Outra facilidade do aplicativo é uso pelos eleitores que já realizaram o cadastro biométrico como identificação para votar. O eleitor sem 
biometria também pode baixar e utilizar os serviços do aplicativo, porém, como não houve a captação de fotografia, para votar, deverá 
apresentar documento de identidade com foto.

Além disso, o e-Título auxiliará os eleitores faltosos para justificar a ausência às urnas nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, 
respectivamente. No dia da eleição, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral deverá utilizar o sistema Justifica Brasil – contido no 
aplicativo - para justificar a falta. O sistema vai detectar, por meio de recursos de georreferenciamento, se o eleitor realmente está fora do 
município onde deveria votar.

No primeiro turno de votação, a justificativa de ausência só será possível pelo e-Título. Diferentemente de outras eleições, neste ano não 
serão instaladas mesas receptoras de justificativa no primeiro turno no Estado de São Paulo.

Para os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência no dia da eleição, o e-Título também será útil. Nesse caso, o eleitoral 
faltoso, que tem 60 dias para justificar, poderá utilizar o sistema Justifica.

O e-Título apresenta ainda uma série de funcionalidades, como a geração de certidões de quitação eleitoral e de nada-consta de crimes 
eleitorais, bem como a autenticação de documentos, entre outras. Mais informações sobre o e-Título e o Título Eleitoral podem ser 
encontras no site da Justiça Eleitoral.

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – SP
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E-Título: documento digital pretende facilitar as Eleições 2020
Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o e-Título substitui o título de eleitor em papel, dispensa a impressão de segunda via e é gratuito
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Locais de Votação da 304ª ZE - JANDIRA
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CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA

Usuário: glaucia
Data: 22/09/2020 12:47:40

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO -  Período: 2º Quadrimestre / 2020 Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto TOTAIS

486.536,55 406.258,06 476.469,94 843.168,10 614.796,51 502.080,23 495.083,39 593.530,86 491.614,06 535.619,85 536.509,55 518.596,43 6.500.263,53Vencimento e Vantagens Fixas -
Pessoal Ativo

127.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 110.680,00 127.400,00 110.680,00 127.400,00 127.400,00 1.495.360,00Remuneração dos Agentes Politicos

119.528,15 116.308,19 129.882,05 219.742,18 134.732,13 131.197,91 130.442,72 131.590,84 131.648,89 133.077,09 131.403,63 130.736,63 1.640.290,41Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 5.041,84 2.783,20 2.783,20 2.783,20 2.783,20 2.783,20 2.783,20 2.783,20 24.524,24Inativos, Pensionistas e Outros
Benefícios Previdenciários

107,62 603,04 35,59 1.744,17 446,02 848,47 771,00 1.635,47 0,00 919,61 1.412,21 1.241,21 9.764,41Outras Despesas e Obrigações
Váriaveis

733.572,32 650.569,29 733.787,58 1.192.054,45 882.416,50 764.309,81 756.480,31 840.220,37 753.446,15 783.079,75 799.508,59 780.757,47 9.670.202,59SUBTOTAL(I)

DEDUÇÕES
DESPESAS NÃO COMPUTADAS Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto TOTAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenização por Demissões

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incentivo a Demissão Voluntária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Decorrentes de Decisão Judicial e
Exercícios Anteriores

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL(II)

733.572,32 650.569,29 733.787,58 1.192.054,45 882.416,50 764.309,81 756.480,31 840.220,37 753.446,15 783.079,75 799.508,59 780.757,47 9.670.202,59TOTAL LIQUIDO (I-II)

JANDIRA, 31 de Agosto de 2020

Rogerio Batista da Silva Gláucia Alves Tagliaferro Tavares Reinaldo Nigro
1SP225046/O-9

Presidente Técnica em contabilidade Controlador (a) Interno
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CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA

Usuário: glaucia
Data: 22/09/2020 12:42:56

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2020 Sistema CECAM

LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF 2º Quadrimestre

R$ %

Receita Corrente Líquida 305.215.183,11 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 9.670.202,59 3,1683
Limite Máximo (art. 20 LRF) 18.312.910,99 6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 17.397.265,44 5,7000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor 0,0000
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) 0,00 0,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Concessões de Garantias
Montante 0,00 0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado) 0,00 0,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período 0,00 0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) 0,00 0,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor 0,00 0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado) 0,00 0,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

JANDIRA, 31 de Agosto de 2020

Rogerio Batista da Silva Gláucia Alves Tagliaferro Tavares Reinaldo Nigro
1SP225046/O-9

Presidente Técnica em contabilidade Controlador (a) Interno
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