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A GAzetA dos Municípios

Começam no dia 13 de 
julho as inscrições para 
a Corrida Pinda, evento 
que faz parte das come-
morações do aniversário 
e acontecerá no dia 26 de 
julho às 9h, com saída da 
Praça do Quartel. As ins-
crições poderão ser feitas 
pelo site da Prefeitura, no 
endereço www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Esse 
ano, haverá inscrições 
para corrida de 10km e 
5km, além da caminhada 
de 4km. As pessoas com 
necessidades especiais po-

O tradicional Festival 
de Inverno de Campos 
do Jordão começa nes-
ta sábado (4) levando a 
cidade diversos espetá-
culos de música clássica 
nacional e internacional 
com renomados artistas e 
grupos convidados. Este 
ano, marca a 46ª edição 
do festival e vai até o dia 
2 de agosto. Serão 84 con-
certos - sendo 65 gratuitos, 
incluindo 31 de orquestras 
e bandas sinfônicas, 29 
de música de câmara, 16 
recitais e 8 corais. A aber-
tura oficial, no sábado às 
20h30, será com um con-
certo da Osesp e do Coro 
da Osesp sob a regência 
de Marin Alsop, interpre-
tando “Os Planetas”, de 
Holst, no Auditório Clau-
dio Santoro. Antes da 
abertura oficial, às 12h, o 
Coral da Fundação Bra-
desco inaugura os concer-
tos ao ar livre na Praça do 
Capivari, apresentando um 
repertório dedicado à mú-
sica popular em arranjos 
de Sonia Di Morais e Swa-
mi Jr. O principal destaque 
é a Orquestra do Festival, 
formada pelos bolsistas 
desta edição, que apre-
sentará três programas. 
O primeiro comandado 

derão participar da corrida 
de 4 km. Para crianças ha-
verá corrida na categoria 
pré-mirim de 100 metros, 
na mirim de 600 metros e 
infantil de 1 km.  De acor-
do com o regulamento da 
competição, os menores 
de 18 anos deverão ter au-
torização, por escrito, dos 
pais ou responsáveis.  Ha-
verá premiação especial 
as três escolas de Pinda-
monhangaba que tiverem 
maior número de parti-
cipantes finalizando seus 
respectivos percursos. 

pela regente Sian Edwards 
(Chefe do Curso de Re-
gência da Royal Academy 
de Londres), no dia 11/07, 
tendo como solista convi-
dado o violinista brasilei-
ro Luíz Filíp (Filarmôni-
ca de Berlim); o segundo 
sob a regência de Marin 
Alsop (Diretora musical e 
regente titular da Osesp), 
no dia 18/07; e o terceiro 
regido pelo celebrado Eiji 
Oue (Filarmônica da Rá-
dio NDR de Hannover), 
dia 25/07, marcando o en-
cerramento das atividades 
pedagógicas. Essas apre-
sentações são gratuitas e 
acontecem no Auditório 
Claudio Santoro. Outro 
destaque fica para a Came-
rata do Festival, formada 
pelos alunos com bolsas 
parciais desta edição, e 
dedicada ao repertório dos 
períodos clássico e român-
tico, que será preparada 
pelo maestro assistente 
Yuri Azevedo e regida pe-
los bolsistas do curso de 
regência. O grupo se apre-
senta nos dias 18/07 (Pra-
ça do Capivari) e 25/07 
(Auditório Claudio Santo-
ro). Na última semana, de 
27/07 a 02/08, acontece a 
segunda edição do Festival 
Coral, cujo encerramen-

Para representar uma esco-
la a inscrição pode ser em 
qualquer uma das catego-
rias. Todos os inscritos re-
ceberão kits pré-prova e a 
entregue ocorrerá nos dias 
24 e 25 de julho no giná-
sio Juca Moreira. Na sex-
ta-feira (24) será das 15h 
às 20h e no sábado das 
9h às 17h. É necessário 
apresentar um documen-
to original com foto. A 
Corrida Pinda é realizada 
pela Tenaris Confab em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

to acontece no dia 01/08 
(sáb, 20h30), com um con-
certo do Coro do Festival, 
sob a regência de Carlos 
Fernandez Aransay, segui-
do pela Osesp, regida por 
Giancarlo Guerrero, com 
a participação dos Co-
ros do Festival, da Osesp 
e Acadêmico da Osesp 
interpretando a Cantata 
Criolla, de Antonio Esté-
vez. Todas as apresenta-
ções acontecem no Au-
ditório Claudio Santoro, 
em Campos do Jordão. 
A programação do festival 
também reúne algumas 
das mais atuantes orques-
tras e bandas do cená-
rio sinfônico brasileiro. 
Os grupos recebem re-
nomados intrumentistas 
como solistas convidados, 
nacionais e internacionais. 
O encerramento do Fes-
tival será no dia 02/08, 
às 16h30, no Auditório 
Claudio Santoro, com uma 
apresentação da Campos 
Filarmônica. A venda de 
ingressos será pelo site 
www.ingressorapido.com.
br ou nos Pontos de Ven-
da. Os concertos gratuítos 
terão a retirada de ingres-
sos sempre duas horas an-
tes de cada apresentação, 
limitado a dois por pessoa.

Desde janeiro até agora, a 
população do Estado de São 
Paulo foi a que mais pagou 
tributos. De acordo com estu-
do referente à marca de R$1 
trilhão do Impostômetro da 
Associação Comercial de São 
Paulo, registrada dia 29/6, às 
12h20, os paulistas registra-
ram 37,3% dos tributos ar-
recadados  no Brasil desde o 
início do ano.  O estudo foi 
encomendado pela ACSP ao 
IBPT (Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributa-
ção), responsável pelo abas-
tecimento do Impostômetro. 
A segunda maior parcela da 
arrecadação foi do Rio de Ja-
neiro (14,24%), seguido pelo 
Distrito Federal (6,86%) e por 
Minas Gerais (6,75%).  Desse 
R$1 trilhão, 61,25% são de 
tributos federais, 28,18% esta-
duais e 10,57% municipais. É 
que, do montante, o tributo de 
maior arrecadação é o ICMS, 
com 18,41% do total, seguido 
pela contribuição previdenci-
ária para o INSS (16,09%), do 
Imposto de Renda (15,57%) 
e da COFINS (9,36%). 
“No Brasil a arrecadação é 
muito calcada no consumo - o 
ICMS, por exemplo, é o tribu-
to que tem a maior participa-
ção na arrecadação, incidindo 
sobre todos os impostos já em-
butidos em fases anteriores. 

Inscrições para ‘Corrida 
Pinda’ começam dia 13 

de julho

Festival de Inverno de 
Campos do Jordão
começa no sábado

Paulistas pagaram 37,3% 
dos tributos já arrecadados 

no Brasil em 2015

Ordem do Dia 24ª Sessão 
Ordinária do ano de 2015, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 06 de ju-
lho de 2015, segunda-fei-
ra, às 18 horas. Matéria 

de Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
86/2015, do Vereador Ri-
cardo Piorino, que “Deno-
mina de MÁRIO JACIN-
THO DA SILVA a Rua 
01, do Loteamento Re-
sidencial Vila Romana”.

P i n d a m o n h a n g a b a , 
01 de julho de 2015. 
Vereador FELIPE CÉSAR
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Câmara de Pindamonhangaba
divulga projetos da

Ordem do Dia

Essa forte tributação sobre 
o consumo faz com que as 
parcelas da população com 
menor renda paguem propor-
cionalmente mais imposto do 
que as outras porque essas 

destinam quase toda sua renda 
aos itens de consumo”, avalia 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP e da Facesp (Federa-
ção das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo).
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EXPEDIENTE

Começa nesta semana a 
progamação especial de-
senvolvida para a come-
moração do aniversário 
de 310 anos de emancipa-
ção político-administrati-
va de Pindamonhangaba. 
A Prefeitura é respon-
sável pela programa-
ção que terá diversos 
eventos, todos gratuitos, 
e está disponível no site 
oficial da Prefeitura.
Quarta-feira (1º), às 9h 
será realizado o evento 
de abertura da exposição 
“Pindamonhangaba em fo-
tos antigas”, com material 
de acervo do Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na. A exposição será no es-
paço cultural no saguão da 
Prefeitura, e seguirá até o 
dia 31 de julho, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Ainda na quarta-feira, às 
14h, acontece a abertura 
da exposição “Pindá dos 
Índios a Pindamonhan-
gaba da República”, no 
andar superior do Museu, 

com a presença da perso-
nagem FantasMaria, que 
contará a história da ci-
dade e de seus filhos ilus-
tres, de maneira lúdica e 
interativa. A mostra segue 
até o final de julho, com 
visitação de terça-feira a 
domingo, sendo de terça 
a sábado, das 9h às 18h, e 
domingo, das 13h às 18h.
No Palacete 10 de Julho, 
às 18h30, haverá a aber-
tura de duas exposições: 
“Transmissão”, de André 
Yassuda, que conta um 
pouco da história da imi-
gração japonesa na cida-
de e, na sequência, “Por-
tal para o passado”, com 
obras de Alberto Marcon-
des, mesclando imagens 
de Pinda antiga e atual. 
Uma apresentação de Mu-
zak, a partir das 20h, en-
cerra as atividades do dia, 
com músicas de temática 
regional e sobre a cidade. 
As exposições vão estar 
abertas ao público até o 
dia 31 de julho e podem 
ser visitadas de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 20h.
Os próximos eventos da 
agenda de comemorações 
serão no sábado (4). Das 
9h às 13h, a Praça Mon-
senhor Marcondes recebe 
o Pinda em Cena: Arte na 
Rua, com teatro, música, 
dança e artes plásticas, 
apresentadas por artis-
tas de Pindamonhangaba. 
No mesmo dia, às 16h, o 
Bosque da Princesa rece-
be o Sarau de Histórias, 
com autores de livros, 
músicos, bandas, artistas 
e performances. Às 18h, 
o Espaço Cultural Teatro 
Galpão sedia a premiação 
do XXV Concurso Nacio-
nal e Internacional de Tro-
vas e do XXI Juventrovas.
No domingo (5), o Mu-
seu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina exibe os do-
cumentários “Memória 
Viva”, durante o dia todo. 
Na parte da tarde, das 14h 
às 17h, o Bosque da Prin-
cesa recebe mais uma edi-
ção do Pinda em Cena.

Pinda 310 anos 
Programação especial 

de aniversário

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou nes-
ta semana a inauguração 
do Complexo de Aten-
dimento Psicossocial.
A população  poderá con-
tar com os serviços do 
CAPS-AD (Centro de 
Apoio Psicossocial - Ál-
cool e Drogas), Casa de 
Triagem e com o CAPS I 
(Centro de Apoio Psicos-
social Infantil). O prédio 

possui mais de 1.200m² 
de área construída, 
os profissionais terão 
salas de atendimento, 
auditório, salas para 
oficinas, entre outros.
Com a implanta-
ção do CAPS-AD 
os profissionais terão me-
lhores condições para 
atender os pacientes que 
sofrem com transtornos 
causados pela dependên-

cia do álcool e drogas. 
A  Casa de Triagem é um ser-
viço  de apoio às famílias. 
Neste novo espaço há 
possibilidade de ampliar 
a oferta de serviços e ga-
rantir a qualidade no aten-
dimento de forma integral.
O prédio fica na Rua 
Dr. José Luiz Cembra-
nelli, 1.005, Parque das 
Nações, próximo ao 
Hospital 10 de Julho.

Pinda ganha complexo de 
atendimento psicossocial

Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas:
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, o apare-
lho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas, aumenta a tranqüili-
dade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. Nos tra-
jes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação de infecções e na solução de proble-
mas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o senso de 
competitividade e é, portanto, ideal para práticas esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converter em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um os procedimen-
tos que evita o desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a 
transformação. Carne moída pode ser bem saborosa, mas bem preparado não resta 
uma porção para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem menor. A mágica 
culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto pode entrar 
na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar três colheres 
de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legume pode ser 
uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira o miolo, que 
também pode ser misturado ao recheio. Depois de encher o vegetal, vai todo ao for-
no por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposa?
1... Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro fica ao 
recebê-lo.
2... Cachorros não reclamam se você os chama pelo nome de outros cachorros.
3... Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4... Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5... Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argumentar.
6... Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos para sair 
vinte e quatro horas por dia.
7... Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8... Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9... Um cachorro nunca irá lhe acordar à noite para perguntar: “Se eu morresse você 
irá arrumar outro cachorro?”
10... Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los para outras 
pessoas.
11... Um cachorro deixará você colocar uma coleira nele sem te chamar de perver-
tido.
12... Se um cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não ficará bravo, 
ele apenas achará interessante.
13... Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14... Se um cachorro vai embora, ele não leva metade das suas coisas.
Teste da verdade: Tranque sua esposa e seu cachorro no porta-malas do seu carro. 
Depois abra o porta-malas e veja qual dos dois estará mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Ser feliz? Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem querer 
destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças compra algu-
ma que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus compromissos. Deus 
ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
***
O mundo e a vida estão se movendo através do único princípio de esforços e realiza-
ções. Somos responsáveis pelo que somos hoje e, não podemos culpar ninguém. Não 
temos inimigos. Aqueles que apontam nossos erros são nossos amigos verdadeiros. 
Eles estão dando dicas para a nossa futura jornada. Quanto mais receptivos nos 
tornamos, mais ajudamos a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, 
mais pessoas vêem a nós.
***
A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar bra-
vamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exemplifica 
de que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, insurgem-se 
contra o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando as suas chan-
ces de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absorvido pelo passado ou preocu-
pado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua 
vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele e o 
futuro ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. 
A preocupação gasta inutilmente o seu tempo e sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.

Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.

Quanto maior a força tanto mais perigoso o abuso.

Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.

Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.

Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.

A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.

MISCELÂNEA
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A Secretaria Estadual de 
Esporte, Lazer e Juven-
tude, em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté re-
alizaram a cerimônia de 
abertura dos 59º Jogos 
Regionais, que este ano 
acontecerão de 01 a 11 de 
julho. A cerimônia acon-
teceu na noite desta quar-
ta-feira (01) na Avenida 
do Povo, em Taubaté, e 
contou com apresenta-

Profissionais da Su-
cen - Superintendência 
de Controle de Ende-
mias - e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba estão 
trabalhando juntos para 
combater a dengue no 
município. Vários bairros 
estão sendo visitados e é 
realizada a remoção de pos-
síveis criadouros do Aedes 

ções de danças típicas, 
desfile das delegações, 
discurso de autoridades, 
juramento dos atletas, 
e da presença da im-
prensa regional e de 
um grande público.
Durante a solenidade, 
os presentes assistiram 
ao desfile das 42 delega-
ções, que representam 10 
mil pessoas entre atle-
tas, comissão técnica e 

aegypti. Nesta semana, 
funcionários da Sucen, os 
Agentes de Contro-
le de Vetores e profis-
sionais das unidades de 
saúde estão realizando 
ações no bairro Feital. 
Até o dia 01 de julho a 
equipe da Prefeitura ha-
via registrado 3.287 no-
tificações, onde se con-

dirigentes de cidades do 
Vale do Paraíba, Alto Tie-
tê e Grande São Paulo. 
Este ano, Paraibuna conta 
com a participação de 190 
atletas que disputarão me-
dalhas em diversas moda-
lidades, e terão o apoio de 
25 profissionais da Direto-
ria Municipal de Esporte, 
Turismo e Lazer, responsá-
veis em prestar assistência 
à delegação paraibunense.

firmaram 853 casos 
autóctones, nove impor-
tados e 2.425 foram des-
cartados. As atividades de 
remoção dos criadouros, 
colocar areia em pra-
tos de vasos de plantas, 
vistoriar as calhas e cai-
xa d´água são algumas 
das atitudes que os mo-
radores podem realizar.

Delegação paraibunense com 
190 atletas está em Taubaté 

para disputar medalhas na 59ª 
edição dos Jogos Regionais

Sucen e Prefeitura de Pinda 
combatem a dengue

Os proprietários de veícu-
los com placas de final 4 
devem realizar o licencia-
mento obrigatório de 2015 
durante o mês de julho. 
O serviço pode ser feito 
de forma eletrônica, com 
entrega do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou diretamente 
nos postos do Detran ou 
Poupatempo.  De acordo 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), válido 
em todo o país, todos os 
veículos devem ser licen-
ciados anualmente e o por-
te do CRLV é obrigatório. 
No Estado de São Paulo, 
o licenciamento é feito 
entre abril e dezembro, 
de acordo com o final da 
placa.  Conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário 
do veículo, além de apre-
ensão e remoção do veícu-
lo.  Já conduzir sem portar 
o documento, mesmo que 
o licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pontos 
na carteira e retenção do 
veículo até que o CRLV 
seja apresentado.  Passo 
a passo – A taxa de licen-
ciamento para o exercício 

A Administração Munici-
pal recebeu no dia 01/07 
dois novos veículos 0 Km 
adquiridos um para a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação e outro para Secre-
taria Municipal de Saúde. 
O Prefeito Ricardo Loba-
to ficou muito satisfeito 
pelo trabalho desenvol-
vido pela Secretaria de 
Administração que se 
empenhou para as aquisi-
ções dos novos veículos 
e pela forma transparente 
no processo de compra.
Vale ressaltar que na 

Licenciamento 2015
veículos com placas de

final 4 devem ser
licenciados em julho

Governo Municipal de
Redenção da Serra adquiri 

novos veículos

2015 é de R$ 72,25 e pode 
ser paga pela internet, 
caixas eletrônicos ou nas 
agências dos bancos cre-
denciados (Banco do Bra-
sil, Santander, Bradesco, 
Itaú, Caixa Econômica Fe-
deral, BMB, HSBC, Safra 
e Citibank). Ao realizar o 
licenciamento, é preciso 
quitar possíveis débitos 
de IPVA, seguro obrigató-
rio e multas.  Na hora do 
pagamento, é preciso for-
necer o número do Regis-
tro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam). 
Para receber o documento 
via Correios, é necessário 
pagar o valor adicional 
de R$ 11, referente à pos-
tagem. A entrega é feita 
em até sete dias úteis. É 
imprescindível que o en-
dereço esteja atualizado 
junto ao Detran.SP. Caso 
contrário, não será pos-
sível fazer a entrega e o 
cidadão terá de retirar o 

próxima semana 4 no-
vos veículos serão en-
tregues para a Adminis-
tração Municipal para 
melhor atender as secre-

documento em uma unida-
de de atendimento.  Quem 
preferir retirar o documen-
to presencialmente deve 
apresentar o comprovante 
de pagamento na unidade 
do Detran.SP na qual o 
veículo está registrado ou 
nos postos do Poupatem-
po. Nesse caso, será soli-
citado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios.  
A entrega poderá ser so-
licitada, ainda, por pro-
curador, portando pro-
curação original e cópia 
do RG do proprietário do 
veículo; ou por parentes 
próximos (pais, filhos, 
irmãos e cônjuge), apre-
sentando documento que 
comprove o grau de pa-
rentesco.  O passo a passo 
completo do serviço está 
disponível na área de “Ve-
ículos” do Portal Detran. 

tarias e consecutivamen-
te os nossos munícipes.
Governo Municipal 
de Redenção da Serra: 
Firme e Transparente.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - PROCESSO ADMIN. 
Nº 090/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº45/2015, através de seu 
Presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da 
mesma, datada de 03/07/2015, às 15:30 horas, após o exame das propostas apresentadas 
no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte 
resultado classificatório: 1º COLOCADO: Sinalta Propista Sin. Seg. Comun. Visual Ltda., 
com o preço de R$244.767,35. 2º COLOCADO: Shop Signs Obras e Serviços Ltda., com 
o preço de R$269.622,20.
São Luiz do Paraitinga, 03 de julho de 2015. Claudney Marcio da Silva - Presidente da 
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé está concedendo, 
a partir de 1º de julho a 
oportunidade de contri-
buintes regularizarem seus 
débitos com a municipali-
dade. Trata-se de um pro-
grama de valorização ao 
bom contribuinte para pa-

gamento de quaisquer dé-
bitos tributários e não-tri-
butários existentes até 31 
de dezembro de 2014 com 
o abatimento de até 100% 
de multas, juros de mora e 
honorários advocatícios.
Os débitos poderão ser 
parcelados em confor-
midade com a Lei nº 

291 de 19 de janeiro 
de 2015 no link http://
www.tremembe.sp.gov.
br/leis-complementares/
Os contribuintes podem 
obter mais informações 
no Setor de Dívida Ativa/
Execução Fiscal ou atra-
vés do telefone (12) 3607-
1023 ou (12) 3607-1024.

Prefeitura de Tremembé promove 
programa de Anistia de encargos 

de IPTU e outros tributos

A partir de hoje e até 1º 
de agosto de 2016, artis-
tas e grupos folclóricos de 
todo o território nacional 
podem cadastrar projetos 
de apresentações artísti-
cas na 55ª Festa do Fol-
clore da Rua Imaculada e 
outros locais públicos. Os 
trabalhos inscritos ficarão 
cadastrados na Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté para a festa desse 
ano e também para a 56ª 
edição da festa, em 2016.
De acordo com a secretaria, 
os trabalhos podem ser ins-
critos nas seguintes moda-
lidades: espetáculos, insta-
lações, artes cênicas, artes 
visuais, artes musicais, 
teatro de bonecos, fanto-
ches (não será admitida 
apresentação de dedoches).  
O chamamento público é 
dirigido para artistas ou 

grupos, pessoas jurídicas, 
com trabalhos relaciona-
dos ao folclore nacional, 
regional e local, den-
tro dos temas sugeridos: 
danças folclóricas; qua-
drilhas; Bumba meu boi; 
Moçambique; Folia de 
Reis; Marujada e Frevo.
Seleção - Até 1º de agosto 
de 2016 haverá no míni-
mo uma avaliação men-
sal para apreciação das 
propostas cuja inscrição 
tenha sido formalizada 
até o dia 15 de cada mês. 
A seleção será realizada por 
uma comissão especial-
mente designada por meio 
de uma Portaria.Cada pro-
jeto contratado receberá 
R$ 600,00 bru-
tos por apresentação, 
sujeitos aos des-
contos legais 
(no caso de cooperati-

vas, sujeitos ainda ao 
desconto de 15% refe-
rente ao INSS patronal).
Inscrição - O edital com 
a ficha de inscrição, re-
lação de documentos ne-
cessários e instruções está 
disponível no site www.
taubate.sp.gov.br, na bar-
ra superior, dentro da aba 
Licitações. É só escolher 
a opção Chamamento, 
o edital é o nº 05/15. As 
propostas deverão ser en-
tregues em envelope la-
crado, das 09h às 17h, na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura que fica no Centro 
Cultural Antônio Mendes 
da Silva (Toninho Men-
des), na Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1, Centro. 
Mais informações pe-
los telefones (12) 3635-
5030, (12) 3621-6040 
e (12) 3629-5868.  

Artistas podem se 
credenciar para a 

55ª Festa do Folclore 
da Imaculada

A Prefeitura de Taubaté 
publicou nesta quinta-fei-
ra, dia 02, o edital para a 
contratação da empresa 
que vai elaborar o Pla-
no de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos para servido-
res efetivos da administra-
ção municipal. O Plano de 
Carreira é um anseio anti-
go do servidor municipal 

estatutário e o tema tem 
sido estudado desde o iní-
cio desta gestão, que pre-
tende com isso valorizar 
e capacitar o funcionário, 
além de aferir eficiência 
à gestão pública munici-
pal. A abertura do pregão 
nº 441/14 foi publicada no 
jornal responsável pelos 
Atos Oficiais do Municí-

pio e o processo licitatório 
tem previsão de encerra-
mento dia 17 deste mês. 
Os interessados podem 
retirar o Edital na pró-
pria Prefeitura, pagando 
uma taxa no valor de R$ 
28,00, ou ainda consultar 
o documento que estará 
disponível no site oficial 
www.taubate.sp.gov.br.

Prefeitura de Taubaté abre
licitação para elaboração do
Plano de Carreira do servidor


