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A GAzetA dos Municípios

A partir dessa semana, 
técnicos da Secretaria Es-
tadual de Habitação do Es-
tado de São Paulo, estarão 
na Rua Campos do Jordão 
no Jardim Santana para 
realizar cadastramento de 
famílias que serão benefi-
ciadas com escrituras do 
Programa Cidade Legal.  
Os agentes estarão devi-
damente uniformizados 
e identificados com cra-
chá. Quem tiver alguma 
dúvida, entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.
Os próximos bairros 
que receberão visitas 
são: Chácara das Rosas, 

Chácara Canaã e Nova 
Vida. Ao todo, serão le-
galizados 187 imóveis.
O Programa “Cidade Le-
gal” foi criado em agosto 
de 2007 com o objetivo 
de implementar, agilizar 
e desburocratizar as ações 
e os processos de regu-
larizações fundiárias de 
núcleos habitacionais.
Por meio do programa, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação, através de um 
Convênio de Cooperação 
Técnica, oferece orien-
tação e apoio técnico às 
prefeituras para a regulari-
zação de parcelamentos do 

solo e de núcleos habita-
cionais, públicos ou priva-
dos, para fins residenciais, 
localizados em área urba-
na ou de expansão urbana.
Em todo o Estado, do início 
do programa a agosto de 
2012, o “Cidade Legal” re-
gularizou 766 núcleos ha-
bitacionais, beneficiando 
mais de 118.442 famílias 
– 439 municípios foram 
conveniados ao programa, 
com cerca de 11,3 mil nú-
cleos cadastrados, poden-
do beneficiar cerca de 2,2 
milhões de famílias, com 
uma população estimada 
de 9.3 milhões de pessoas.

Programa “Cidade Legal” 
começa a regularizar

imóveis em Tremembé

TAUBATÉ  recebe   pela 
3ª vez a Caravana Cultu-
ral “EMCENA BRASIL”  
com seu Teatro Móvel dias 
26 e 27 de SETEMBRO  (  
SÁBADO  E DOMINGO) 
Que maravilha, a cida-
de de  Taubaté irá,  pela 
3ª vez receber  a Carava-
na Cultural, EMCENA 
BRASIL-VOTORANTIM 
CIMENTOS....Será um 
grande prazer retornar à 
Taubaté e vamos comemo-
rar “20 anos da CIA ABA-
RÉTEATRO”. Venham 
fazer parte dessa festa!!!.  
Estamos à disposição para 
falar um pouco mais so-
bre o projeto. Gostaria de 
saber se podemos contar 
com o apoio de vocês na 
divulgação do projeto...

PRAÇA  SANTA TEREZI-
NHA – CENTRO  TAUBA-
TÉ Confira a programação
1º DIA – SÁBADO 
15h Contação de His-
tórias –  BRASILEIRI-
CES - Cia  Anima Lenda
Oficina  de Canto e Encanto 
17h Teatro para crianças 
–  CIRANDA DAS FLO-
RES – Cia  Abareteatro
19h Sessão de Cinema 
-  CINE CURTA BRASIL
20h Espetáculo de Ma-
mulengo – A  FOLIA 
NO TERREIRO DO 
SEU MANÉ PACARU  
- Mamulengo da Folia
21h Espetáculo para Adul-
tos  -  A VILLA DUS BI-
SURDO  - Cia Abaréteatro 
2º DIA - DOMINGO
15h Contação de histó-

rias – UMA HISTÓRIA 
BELA DO GATO E DA 
PANELA  -  Cia Mão Livre
Oficina de Dobraduras
17h Teatro para crian-
ças – BOI VIRAMUN-
DO   -  Cia Abaréteatro
19h Convidado lo-
cal –    BUMBA MEU 
BOI – BOI SOBERANO
20h Espetáculo Circense 
-   A MAGIA DO CIRCO  
- Los Circo Los  Serviço:  
EMCENA BRASIL – UM 
SHOW DE CULTURA 
PERTINHO DE VOCÊ
Local:      PRAÇA SAN-
TA TEREZINHA   -  
CENTRO – TAUBATÉ
Dias:        26 e 27 de  SETEMBRO
Horário:  15 às 22h
Entrada: GRATUITA
Classificação: LIVRE

TAUBATÉ  recebe pela 
3ª vez a Caravana Cultural 

“EMCENA BRASIL”

Mostra “Museu do Futebol Na 
Área” fica em cartaz de 30/09 
a 01/11 no Sítio do Picapau 
Amarelo, em Taubaté; a entrada 
é gratuita. Taubaté é a segunda 
cidade a receber a exposição 
Museu do Futebol Na Área, 
que traz na bagagem destaques 
da mostra principal do Museu 
do Futebol, instituição da Se-
cretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, já vista por mais 
de 2,5 milhões de visitantes no 
Estádio do Pacaembu, na Capi-
tal. A exposição, que foi vista 
por cerca de 20 mil pessoas em 
Piracicaba, a primeira cidade a 
receber a itinerância,   apresenta 
a cultura e história do esporte, 
e no Vale do Paraíba traz curio-
sidades sobre o Esporte Clube 
Taubaté e os times da região. A 
mostra é gratuita e será aberta 
no dia 29 de setembro, às 19h, 
só para convidados e no dia se-
guinte (30/09), a partir das 9h, 
para o público. O Museu do 
Futebol Na Área fica em cartaz 
até 1º de novembro, no Museu 
Histórico, Folclórico e Pedagó-
gico Monteiro Lobato, no Sítio 
do Picapau Amarelo. “Foi um 
desafio organizar os módulos 
nos espaços da casa do Sítio, 
com salas, corredores, portas e 
janelas. Será certamente uma 
nova exposição, uma nova ex-
periência muito diferente da 
sede no Pacaembu, e do Galpão 
do Engenho Central em Pira-
cicaba. Vale a pena conferir”, 
convida o arquiteto Fernando 
Arouca, sócio da Arquiprom. 
A realização é do Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura; do 
IDBrasil Cultura, Educação e 
Esporte, organização social de 
cultura que gere o Museu do 
Futebol; e da Arquiprom, pro-
ponente e produtora do projeto 
viabilizado por meio do Minis-
tério da Cultura via Lei Federal 
de Incentivo à Cultura e com 
patrocínio da IBM, da Samsung 
e apoio da Epson. O Museu do 
Futebol Na Área conta também 
com o apoio local da Prefeitura 
do Município de Taubaté e da 
Secretaria de Turismo e Cultu-
ra. “Além de levar a experiência 
do Museu do Futebol para o pú-
blico de outras cidades, o proje-
to itinerante também permitirá 
ampliar nosso acervo com mais 
referências sobre o esporte, a 
partir da pesquisa e do contato 
com colecionadores por meio 
do Centro de Referência doFu-
tebol Brasileiro. É mais do que 

apresentar nosso conteúdo, por-
tanto, é uma troca e um diálogo 
com cada local”, conta Daniela 
Alfonsi, Diretora de Conteúdo 
do Museu do Futebol. Durante 
sua jornada, Museu do Futebol 
Na Área oferecerá uma progra-
mação especial, como exibição 
de filmes sobre o esporte e en-
contro com colecionadores. O 
Museu do Futebol Na Área em 
Taubaté A exposição reproduz 
seis espaços do Museu do Fu-
tebol, com destaque para curio-
sidades sobre o esporte no Vale 
do Paraíba, com seus ídolos, ti-
mes e torcidas. Para trazer o cli-
ma de como é o Museu em São 
Paulo, foram convidados alguns 
dos profissionais responsáveis 
pela elaboração do projeto ori-
ginal, como Daniela Thomas 
e Felipe Tassara, criadores do 
conceito expográfico da mos-
tra itinerante, e o designer Jair 
de Souza, que assina a direção 
de arte e de dois novos vídeos 
produzidos especialmente para 
o novo projeto. O primeiro de-
les, logo na entrada, é um tour 
pelo Estádio do Pacaembu e al-
gumas das salas do Museu, um 
convite à experiência de unir, 
por meio do futebol, história, 
emoção e diversão. Em seguida, 
na Sala das Origens, apresen-
ta-se a trajetória da chegada do 
futebol no Brasil, com Charles 
Miller, no final do século XIX, 
até os primórdios da profissio-
nalização do esporte e da acei-
tação de atletas negros e mesti-
ços a partir dos anos 20. Mais 
de cem fotografias e um vídeo 
mostram também os primeiros 
clubes, estádios, torcidas e jo-
gadores. Nesta área estarão 14 
imagens históricas do futebol 
da região.  Em seguida, o visi-
tante encontrará, num ambiente 
colorido e divertido, a Sala dos 
Números e Curiosidades, com 
recordes, regras dojogo, frases 
famosas, vídeos e vitrines com 
objetos e um pebolim para to-
dos brincarem. Destaque para 
a engraçada história do Burro 
da Central, apelido do Esporte 
Clube Taubaté, a maior goleada 
do time, a camisa usada na cam-
panha do título da 2ª divisão do 
Campeonato Paulista de 1979, 
e a frase do Monteiro Lobato 
sobre futebol.  Na sequência o 
visitante poderá se emocionar 
com a instalação Versus, ex-
clusividade da mostra, criada 
pelo artista multimídia Tadeu 
Jungle. A experiência consiste 
em acompanhar uma partida 

inteira somente observando os 
torcedores. São 120 minutos da 
intensidade e vibração das torci-
das de Palmeiras e Corinthians, 
captadas durante a semifinal do 
Paulistão 2015 - que terminou 
com vitória do time alviverde 
nos pênaltis em pleno Itaquerão.
No módulo Gols, o visitante po-
derá relembrar gols importantes 
da história do futebol recontados 
por 27 jornalistas esportivos, 
como Luciano do Valle, Arman-
do Nogueira e Galvão Bueno. 
Na Sala do Rádio, locuções 
clássicas dos anos 1930 aos anos 
2000, como as de Fiori Giglioti, 
Ary Barroso e Osmar Santos, 
trazem a emoção de traduzir 
o jogo pelas ondas do rádio. 
O conteúdo estará disponível 
em multimídias touch screen.
A história das Copas do Mundo, 
desde a criação até o famoso “7 a 
1” de 2014, estará retratada com 
fotos e um vídeo especialmente 
editado para a mostra, com ro-
teiro do jornalista Marcelo Du-
arte e direção de Jair de Souza. 
Completa a experiência o Cen-
tro de Referência do Futebol 
Brasileiro (CRFB), área do Mu-
seu responsável pela pesquisa e 
documentação do acervo. Em 
cada cidade haverá uma biblio-
teca com cerca de duzentos títu-
los de livros para pesquisa sobre 
os clubes locais, os times paulis-
tas, biografias de jogadores, en-
tre outros. Computadores para 
acesso ao banco de dados do 
Museu do Futebol e um escâner 
para digitalização de documen-
tos e fotos estarão à disposição 
dos interessados em compar-
tilhar com o Museu suas his-
tórias e acervos sobre futebol.
Todo o material produzido 
durante o período integra-
rá o acervo de referências do 
CRFB e ficará disponível em 
um site criado para o projeto:  
naarea.museudofutebol.org.br 
Exposição itinerante Museu do 
Futebol na Área – Taubaté Ser-
viço: Data: 30 de setembro a 1º 
de novembro de 2015 Local: 
Museu Histórico, Folclórico 
e Pedagógico Monteiro Loba-
to – Sítio do Picapau Amarelo 
(Avenida Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Visconde - 12 
3625-5062) Horário: de ter-
ça a domingo, das 9h às 17h 
Gratuita Na internet: www.
museudofutebol.org.br // www.
facebook.com/museudofutebol 
Site especial: naarea.museu-
dofutebol.org.br E-mail: con-
tato@museudofutebol.org.br  

Exposição Itinerante do 
Museu do Futebol chega 

ao Vale do Paraíba
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

COMUNICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
A Casa de Agricultura disponibiliza aos produtores rurais 

sementes de milho da CATI: 
- sacos de 20kg - R$70,00
- sacos de 5KG - R$20,00

 O produtores interessados deverão retirar o boleto na
 Casa de Agricultura e efetuar o pagamento nas Agências 

 do Banco do Brasil. 

Atenção: Após efetuar o pagamento 
retirar o milho na Casa de Agricultura.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seus guizos e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno 
muito forte e a surucucu, que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as 
pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.

Humor 

Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a res-
posta foi esta: “O Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos 
descriminar esses importantes cidadãos, já que existe o vale transporte e o vale 
refeição, por que não existir também o vale do paraíba? Sabemos que os paraíbas 
(???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale 
do paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
O mineirinho observando o engenheiro com o teodolito, pergunta:
- Doutor, pra que serve esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- E precisa desse trem pra fazer a estrada?
- Sim precisa, vocês não usam isto pra fazer estrada não?
- Ah não! Aqui quando a gente quer fazer uma estrada, a gente solta o burro e vai 
seguindo ele, por onde o bicho passa é o melhor caminho pra se fazer estrada.
- Ah! Que interessante! Respondeu o engenheiro. E se vocês não tiverem um burro?
- Bem, daí a gente chama os engenheiros...
***
Um casal de turcos, sentado na sala e o filho adolescente de dezoito anos se tranca 
no banheiro e não sai mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço e 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.

Há pessoas que nos dão pena outras nos dão asas.

A realidade se forma em volta de compromissos.

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.

Não existe ninguém igual a você, Deus quis você única.

Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.

Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.

Eficiência é a inteligência preguiçosa.

É sempre muito cedo para parar.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.

Atendendo solicitações 
da população, as duas pis-
tas da ponte do ribeirão 
do Curtume e o acesso 
para o anel viário, na al-
tura da Vila Suíça, foram 

recapeados, na última se-
mana. Para o serviço, fo-
ram utilizados cerca de 
88 m³ de CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usi-
nado à Quente), pela 

equipe da Usina de As-
falto da Secretaria de 
Obras da Prefeitura. 
Além do recapeamento, 
foram desobstruídas to-
das as descidas de água.

Ponte do Curtume e
acesso ao anel viário

são recapeados em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrega mais 1,5 
km de asfalto na estrada 
municipal José Machado 
de Andrade, que dá acesso 
ao Parque Natural Munici-
pal do Trabiju. A inaugura-
ção será realizada na sex-
ta-feira (18), às 16 horas, 
na altura do número 246. 
A pista recebeu pavimen-

tação tipo CBQU – Con-
creto Betuminoso Usinado 
à Quente – e agora terá si-
nalização horizontal e ver-
tical, por meio de pintura 
de chão e instalação de 
placas. Com o asfalto, cen-
tenas de famílias que resi-
dem às margens da estrada 
serão beneficiadas, já que 
a pavimentação acaba com 

a poeira no tempo seco e 
com o barro na época de 
chuvas, colaborando para 
a melhora da saúde e aces-
so das pessoas ao local. 
A pavimentação também 
vai beneficiar o turismo 
pois possibilitará melhor 
acesso ao Parque do Tra-
biju e àquela região, na 
zona rural do município.

Pindamonhangaba
Asfalto na estrada do 

Trabju beneficiará
famílias e turismo
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RECEITAS PREVISÃO INICIAL 
(LDO 2015)

PREVISÃO 
ATUALIZADA

REALIZADO NO 2º 
QUADRIM.

PERCENTUAL 
QUADRIMESTRE

REALIZADO NO 
EXERCÍCIO

PERCENTUAL 
EXERCÍCIO

RECEITAS FISCAIS
Receitas Correntes 23.618.000,00        23.618.000,00          8.135.257,19        34,45                    16.417.706,64                69,51                          
Receitas de Capital 2.200.000,00           2.200.000,00            129.820,60           5,90                      1.095.985,45                   49,82                          

Subtotal 25.818.000,00        25.818.000,00          8.265.077,79        32,01                    17.513.692,09                67,84                          
( - ) Deduções
   Rendas de Aplicações Financeiras 178.600,00              178.600,00                35.378,68              19,81                    241.974,78                      135,48                       

I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 25.639.400,00        25.639.400,00          8.229.699,11        32,10                    17.271.717,31                67,36                          

DESPESAS FISCAIS
Despesas Correntes 21.353.000,00        22.502.060,00          3.531.333,40        15,69                    14.651.648,58                65,11                          
Despesas de Capital 3.865.000,00           8.997.140,00            346.656,26           3,85                      1.154.049,61                   12,83                          

Subtotal 25.218.000,00        31.499.200,00          3.877.989,66        12,31                    15.805.698,19                50,18                          

( - ) Deduções 20.000,00                453.000,00                322.295,16           71,15                    322.295,16                      71,15                          
Amortização da Dívida 20.000,00                453.000,00                322.295,16           71,15                    322.295,16                      71,15                          

II - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 300.000,00              60.000,00                  -                          -                        -                                     -                              
III - DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS 25.498.000,00        31.106.200,00          3.555.694,50        11,43                    15.483.403,03                49,78                          
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III + II) 141.400,00              (5.466.800,00)           4.674.004,61        85,50                    1.788.314,28                  32,71                          
FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

RESULTADO PRIMÁRIO - 2º QUADRIMESTRE DE 2015

DOTAÇÃO ANUAL 
INICIAL

DOTAÇÃO ANUAL 
ATUALIZADA

LIQUIDADA NO 2º 
QUADRIM.

PERCENTUAL NO 
QUADRIM.

LIQUIDADA NO 
EXERCICIO

PERCENTUAL NO 
EXERCICIODESPESAS

ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO LDO 

2015
31/12/2014 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE

I. Dívida Consolidada -                             2.536.365,67                  2.354.898,19                 2.214.070,51                 -                               
II. ( - ) Deduções -                             2.087.997,42                  3.223.192,45                 3.182.552,60                 -                               
             Ativo Disponível -                             4.502.143,39                  4.644.725,33                 4.077.177,19                 -                               
Conta Movimento -                             1.678.594,63                  1.496.417,81                 1.126.989,57                 -                               
Conta Vinculada -                             2.823.548,76                  3.117.684,13                 2.901.318,00                 -                               
Câmara Municipal -                             -                                    30.623,39                      48.869,62                      -                               
             Haveres Financeiros -                             112.254,26                     (203.812,28)                   15.272,12                       -                               
             ( - ) Restos a Pagar Processados -                             2.526.400,23                  1.217.720,60                 909.896,71                    -                               
III. Dívida Consolidada Líquida (I - II) -                             448.368,25                     (868.294,26)                   (968.482,09)                   -                               
IV. Receita de Privatizações -                             -                                    -                                   -                                   -                               
V. Passivos Reconhecidos -                             2.536.365,67                  2.354.898,19                 2.214.070,51                 -                               
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 995.000,00              (2.087.997,42)                (3.223.192,45)               (3.182.552,60)               -                               

RESULTADO NOMINAL 235.000,00              0,00 (1.135.195,03) (1.094.555,18) -                               
FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas

RESULTADO NOMINAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2015

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) lançar-se-á o valor zero, pois não deve ser informado o 
valor negativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
2º QUADRIMESTRE DE 2015 

 
I – COMPARATIVOS:                                                                                                                Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE 
Receita Corrente Líquida             14.219.038,22       14.240.024,78 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 388.139,22 2,73 404.382,22 2,84 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)         811.681,41 5,70 
Limite Legal (art. 20) 853.142,29 6,00      854.401,49 6,00 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 
 
 

 
III – DEMONSTRATIVOS: 

 
Disponibilidades financ.  Em 31/12 R$ 
        Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
Monteiro Lobato, 31 de Agosto de 2015. 
 
 
   Ver. Maria das Gracias de Siqueira Leiva       Izabel Cristina de Carvalho Macedo            Gigliola Corrá da Silva 
       Presidente da Câmara Municipal                 Contabilista CRC 1SP156413/O-2             Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, para-
beniza os pais das crianças 
entre seis meses e meno-
res de cinco anos de idade 
por levá-los à unidade de 
saúde. O município bateu 
a meta de vacinação con-
tra a poliomielite - parali-
sia infantil. A meta esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde era 95%, o que 
representa 9.437 crian-
ças em Pinda; ao todo, 
foram vacinadas 9.524.
A “Campanha de Vacina-

Pindamonhangaba está 
comemorando a Semana 
do Adolescente. O even-
to teve início em Morei-
ra César, no sábado (19), 
com o 1º Encontro de Jo-
vens Em Busca do Melhor 
do distrito. A programa-
ção foi desenvolvida na 
escola estadual Rubens 
Zamith. O público teve a 
oportunidade de conferir 
apresentação de maracatu, 
teatro, participar de ofi-
cinas e conferir palestra. 
As atividades serão encer-
radas no dia 26, quando 
acontecerá o VI Encon-
tro de Jovens em Bus-
ca do Melhor de Pinda.
Durante a abertura do 
evento, Lia Pinheiro rea-
lizou uma palestra sobre 
saúde do adolescente. Na 

ção Contra Paralisia Infan-
til e Multivacinação” seria 
entre os dias 15 e 31 de 
agosto, entretanto, O Mi-
nistério da Saúde resolveu 
prorrogar o prazo. Esta 
vacina é fundamental para 
a saúde e única forma de 
prevenir a paralisia infan-
til, doença viral incurável 
que pode levar à perdas 
graves da mobilidade cor-
poral, como a paraplegia.
Lucas Lopes, coordena-
dor comercial, aproveitou 
o Dia D - realizado dia 15 
de agosto - para vacinar 

sequência foram realiza-
das as oficinas sobre di-
versidade e sexualidade, 
meio ambiente, direitos 
dos adolescentes, relacio-
namentos sociais, entre 
outras, além de atividades 
esportivas oferecidas 
pela Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura.
Alex Bastos, é estudante 
de Direito e morador da 
Vila São Benedito. Ele co-
menta que infelizmente há 
muitas pessoas que pen-
sam que os jovens não que-
rem fazer nada, no entanto, 
há muitos protagonistas. 
“Fico muito feliz por po-
der compartilhar o conhe-
cimento acadêmico com 
os demais jovens. Sou 
conselheiro da juventu-

o filho. Ele parabenizou 
a iniciativa da prefeitura 
por disponibilizar vários 
locais de vacinação du-
rante o Dia D, pois, evi-
ta filas e foi uma grande 
praticidade para os pais.
“Estamos muito contentes 
por bater esta meta porque 
isto reflete a preocupação 
dos pais. A vacinação é 
muito importante por pre-
venir várias doenças. Os 
pais devem ficar atentos e 
não deixar nenhuma vacina 
atrasar”, comenta o prefei-
to de Pindamonhangaba.

de também e este tipo de 
evento é excelente porque 
ajuda a transformar vidas”.
Natália Rodrigues 
Vieira, moradora do 
Liberdade, afirma que 
acha super importante ter 
eventos como este em Mo-
reira César porque é pos-
sível ver que alguns estão 
indo para o ‘lado errado’. 
“Achei muito interessan-
te as oficinas, as pales-
tras e gostei de ouvir um 
pouco mais sobre o Meio 
A m b i e n t e ” .
O evento é promovido 
pelo CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
- com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
Diretoria de Ensino, Coa-
lizão e demais parceiros.

Pinda bate meta de
vacinação contra
paralisia infantil

Semana do Adolescente 
começa com atividades 

em Moreira César

Nesta terça-feira, dia 22, a 
Prefeitura de Taubaté abre 
as inscrições do concurso 
público para o cargo de 
professor.  Serão 44 vagas 
divididas em: 20 vagas 
para professor de Educa-
ção Infantil, 1 vaga para 
professor I – Ensino Fun-
damental, 23 vagas para 
professor III sendo 2 vagas 
para Ciências, 1 vaga para 
Educação Especial – DM, 
1 vaga para Educação Fí-
sica, 2 vagas para Geogra-
fia, 2 vagas para História, 
5 vagas para Língua In-
glesa, 5 vagas para Língua 
Portuguesa e 5 vagas 
para Matemática. O sa-
lário para professor de 
Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental
é de R$ 1.580,08 e para 
professor III de R$ 
2.212,11. A carga horária 
de trabalho é de 24 horas/
aula semanais, sendo 20 
horas com alunos, 02 ho-
ras com HTPC (Horário 
de Trabalho Pedagógico) 
e 2 horas com HTPL (Ho-
rário de Trabalho Pedagó-
gico Livre). A inscrição 
deverá ser efetuada exclu-
sivamente pela internet até 

Teve início nesta segun-
da-feira, 21 de setembro, 
o Dias Verdes, com ativi-
dades desenvolvidas pela 
Prefeitura de Taubaté re-
lacionadas às datas co-
memorativas associadas 
a temas ambientais desse 
período. Na data em que 
é comemorado o Dia da 
Árvore, às 10h, aconteceu 
a “Hora Verde”, com o 
plantio de mudas de Pau
-Brasil e outras espécies 
nativas em escolas e pra-
ças do município simul-
taneamente. A equipe da 
Secretaria de Meio Am-
biente realizou o plantio 
de mudas de Pau-Brasil na 
praça Santa Terezinha.  A 
ação teve como objetivo 

08 de novembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br. O can-
didato deverá selecionar 
na guia “inscrições aber-
tas”, o Concurso Público 
nº 11/2015 da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 
escolher o cargo para o 
qual deseja se inscrever 
e preencher corretamen-
te o formulário. Pessoas 
portadoras de necessida-
des especiais devem no 
ato da inscrição solicitar 
prova especial ou condi-
ções especiais de acesso. 
Após finalizado o preen-
chimento dos dados, clicar 
na guia “gerar boleto” para 
visualizar ou imprimir o 
boleto referente à taxa de 
inscrição no valor de R$ 
19,80. O pagamento do 
boleto deverá ser efetua-
do até 09 de novembro em
qualquer agência bancá-
ria, através de internet 
banking, ou em estabele-
cimento autorizado a re-
ceber pagamento de docu-
mentos de compensação 
bancária (casas lotéricas, 
correios, etc.). Prova – A 
aplicação das provas esta 
prevista para o dia 20 de 

mobilizar a comunidade 
escolar e a população em 
geral, sensibilizando a to-
dos quanto à importância 
das árvores na preserva-
ção, conservação e restau-
ração do meio ambiente.  
O Pau-Brasil foi escolhido 
porque é uma árvore que 
está diretamente ligada à 
identidade brasileira e em 
1972 uma lei declarou a 
espécie como a Árvore 
Nacional, instituindo o dia 
3 de maio como o seu dia. 
Na terça-feira, dia 22, é 
comemorado o Dia do Rio 
Paraíba do Sul. A partir 
das 9h no Parque do Itaim 
haverá o plantio de mudas 
de Pau-Brasil em nascen-
tes, teatro infantil e pique-

dezembro. O teste con-
sistirá em prova objeti-
va com 60 questões de
múltipla escolha. Tam-
bém haverá prova de títu-
los em que os documen-
tos deverão ser entregues 
após o término da prova 
objetiva. Concursos – 
Com este a Prefeitura de 
Taubaté publicou 11 edi-
tais, somando 256 vagas 
ofertadas.  Ainda tem ins-
crições abertas até o dia 
15 de outubro, sendo o 
edital 9 com os cargos de 
assistente administrativo, 
dentista especialista – en-
dodontia, engenheiro ele-
tricista, médico especialis-
ta – pediatra e tesoureiro 
e o edital 10 para o cargo 
de procurador.Domingo – 
No último domingo, dia 
20, a Prefeitura de Tauba-
té realizou as provas dos 
concursos nª 01, 02 e 04, 
com mais de 20 mil can-
didatos, que participaram 
em 13 locais diferentes. 
Não foi registrado ne-
nhum incidente e as pro-
vas aconteceram dentro da
normalidade prevista. Os 
gabaritos oficiais já es-
tão disponíveis no site.

nique. O local foi escolhi-
do porque possui uma área 
de 1,7 milhão de m², sendo 
o mais extenso do municí-
pio e marcado pela pre-
sença de diversas nascen-
tes que contribuem para 
a formação do Rio Itaim, 
afluente do Rio Paraíba 
do Sul. O encerramento 
do Dias Verdes será no dia 
23, data que marca o iní-
cio da Primavera. A partir 
das 9h haverá distribuição 
de mudas na praça Dom 
Epaminondas e às  10h30 
acontecerá show com o 
Madre Ecologia, forma-
do pelos alunos do Cemte 
(Centro Educacional Mu-
nicipal Terapêutico Espe-
cializado Madre Cecília). 

Prefeitura de Taubaté abre 
concurso público para 

professor nesta semana

Dias Verdes começa com 
plantio de árvores em

vários locais de Taubaté

Dia  25/09 às 19h30, na 
Casa da Amizade, apre-
sentação da esquete tea-
tral “PROMETEU E SUA 
CABA ELEITORAL DE-
SEJO ARMANDO PIN-
TO” (Texto e direção de Al-
berto Mazza) com Alberto 

Mazza e Eliane Lopes.
     Dia 26/09 às 16h00, 
no Museu da Imigração 
Italiana em Quiririm, 
apresentação da esquete 
teatral “PROMETEU E 
PROMETÉIA NA TER-
RA DO NUNCA” (Tex-

to e direção de Alber-
to Mazza) com Alberto 
Mazza e Lourdes Abreu.
      Venham se divertir 
com muito humor des-
te candidato que pro-
mete você morrer de 
rir.......kkkkkkkkkkkkk

Esquetes de Alberto Mazza Agitam 
Taubaté neste final de semana

Teve início no último dia 
9 de setembro os Jogos 
Escolares da Primave-
ra 2015, disputado entre 
alunos dos sextos e nonos 
anos de trinta escolas mu-
nicipais, estaduais e parti-
culares de Taubaté. Com 
a mudança das provas do 
atletismo para os dias 29 
e 30, o encerramento da 
competição será no dia 
30, e não no dia 29 como 

divulgado anteriormen-
te.   No resultado parcial, 
a EMEF Prof. Walther 
Thaumaturgo segue na li-
derança com 62 pontos, 
seguida da EMEF Evaristo 
Campista César com 58 
pontos e o Colégio Jar-
dim das Nações com 54 
pontos. A competição 
envolve várias modali-
dades: futsal (masculi-
no e feminino), basquete 

(masculino e feminino), 
handebol (masculino e fe-
minino), vôlei (masculino 
e feminino), tênis de mesa, 
dama, xadrez e atletismo. 
Os jogos acontecem nos 
ginásios: CTI (basque-
te), Emecal (handebol), 
Parque São Luís (futsal), 
Vila Marly (vôlei), Escola 
Evaristo (tênis de mesa), 
Sesc (dama e xadrez) e 
pista da CTI (atletismo).

Disputa dos Jogos Escolares 
da Primavera 2015 continua 

até o final do mês em Taubaté


