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Olá! Tudo bem? 

Que bacana essa oportunidade em que você 
separou um tempinho para ler esse boletim!

Vamos direto ao ponto, certo? Imagino que o 
que você gostaria de saber seria o que entrou 
no caixa e o que foi pago, não é mesmo? 
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Dê uma olhada no que entrou no nosso caixa.

Bem, os números que acabamos de ver são os valores 
brutos, hein!!! Então, precisamos destacar os valores 
que precisam ser provisionados, pois não ficam 
disponíveis para o Fundo PROTEGE.

Receitas  do mês de outubro Total

Adicional de 2% do ICMS 99.512.555

Contribuições ao Fundo Protege                                            
de Contrapartidas de Benefícios Fiscais 114.949.901

Outras Receitas Diversas 1.438.326

Total 215.900.782

Deduções Total

Repasse ao Fundeb de 20% 
do Adicional do ICMS 19.902.511

Desvinculação das receitas do Fundo Protege
Constituição Federal, ADCT, art. 76-A 
Constituição Estadual, ADCT, art. 39

58.367.984

PASEP sobre receitas 1.376.303

Repasses para o Fundo Estadual de Saúde
Lei Estadual n. 14.469/2003, art. 6-A 
Decreto Estadual n. 6.883/2009, art. 5-A 

10.000.000

Total 89.646.798



Bom, agora os desembolsos realizados 
para quitação de despesas dos 
programas financiados pelo fundo.
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Outros projetos já estão em análise para serem 
financiados nos próximos meses.
Isso porque a Lei Estadual nº 14.469/2003 foi 
aprimorada e isto propiciará o financiamento de 
novos projetos sociais nas mais diversas áreas.

Desembolsos do mês de outubro Total (R$)

Bolsa Universitária 5.849.158     

Restaurante do Bem 1.534.516

Bolsa Artista 152.600

Auxílio Nutricional a entidades de assistência social 385.820

Adolescentes em medidas socioeducativas 344.259

Merenda Escolar 14.632.273

Transporte Escolar 13.500.553

Subsídios de tarifas de linhas semi-urbanas 586.219

Assistências Sociais pela OVG 471.061

Remuneração pelo trabalho de privados 
de liberdade em ressocialização 224.144

Total 37.680.603

Vem novidades por aí nos próximos boletins!
Muito obrigado pela sua leitura até aqui!!


