
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  24 DE NOVEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1597 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00
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O Prefeito Municipal de 
Tremembé Marcelo Va-
queli, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes na úl-
tima quinta-feira (19) 
para proceder, ao lado do 
Governador do Estado 
de SP, Geraldo Alckmin,
a assinatura do convênio 
com o DADE – Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias. 
O município receberá do 
presente convênio o valor 
de R$ 2.542.691,49 (dois 
milhões quinhentos e 
quarenta e dois mil seis-
centos e noventa e um 
reais e quarenta e nove 
centavos) que será in-

A Secretaria de Saúde do 
município de Monteiro 
Lobato promoverá, entre 
os dias 23 e 27 de novem-
bro, ações de conscien-
tização e combate à den-
gue em nosso município. 
Este período marca a Se-
mana Estadual de Mobi-
lização Contra Dengue.
A Dengue é uma doença 
transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti. O tempo 
médio do ciclo da doença 
no organismo é de até seis 
dias, considerando o inter-

vestido em revitalização 
asfáltica no município.
O investimento foi libera-
do por meio da Secretaria 
de Turismo do Estado que 
é responsável por transfe-
rir recursos diretos para a 
execução de obras e pro-
gramas ligados ao desen-
volvimento do turismo 
nas cidades reconhecidas 
como estância. Lembra-
mos que este investimen-
to somente poderá ser 
investido em obras rela-
cionados ao Turismo, não 
podendo ser transferidos 
para outras secretarias.
As futuras vias asfalta-
das serão: Avenida Au-

valo entre a picada e a ma-
nifestação dos sintomas. 
Entre os sintomas mais 
comuns da dengue estão à 
febre alta, associada à dor 
de cabeça, prostração, do-
res musculares, nas juntas, 
atrás dos olhos, vermelhi-
dão no corpo e coceira.
A Secretaria de Saúde re-
alizará vistorias, orienta-
ções casa a casa, varredura 
nos bairros com maiores 
incidência de focos e pa-
lestras educativas junto a 
Secretaria de Educação.

drá (trecho da ponte e em 
frente ao Pronto Atendi-
mento), Rua Inocêncio 
Lazarim, Rua Dona Zi-
lia, Rua Ladeira da Ponte,
Rua Pedro Lazarini, Rua 
Souza Ribeiro, Rua Isma-
el Dias, Avenida Vitória 
Régia, Rua 21 (ao lado 
do ESF Flor do Vale), 
Rua Santo Antônio e Ave-
nida Tancredo Neves.
“O Governo do Estado 
tem sido um grande par-
ceiro de Tremembé e te-
mos obtido grandes parce-
rias. Só tenho a agradecer 
ao governador pelo apoio 
que tem nos dado”, afir-
mou o prefeito municipal.

Fique atento ao dia da 
vistoria em seu bairro:
Dia 23/11- Palestra edu-
cativa para os alunos 
da Escola Sonnewend
Dia 23/11 – Visto-
ria no Bairro Centro
Dia 24/11 – Vistoria no 
Bairro Taquari, Pon-
te Preta e Descoberto
Dia 25/11 – Vistoria no 
Bairro Vila Esperan-
ça e Jardim Alvorada
Dia 26/11 – Palestra Edu-
cativa para os alunos 
da Escola Michelletto

Prefeitura de Tremembé 
assina convênio de 

R$ 2,5 milhões para mais 
asfalto no município

Semana de Combate 
à Dengue em 

Monteiro Lobato

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, realiza no 
início do mês de dezembro, 
reuniões participativas 
que fazem parte das ações 
de revisão do Plano Dire-
tor Físico de Taubaté (Lei 
Complementar 238/2011).
Como já divulgado an-
teriormente, as reuniões 
acontecerão sempre às 
18h, contudo, houve al-
teração de local de re-
alização da 1ª reunião:
- 01/12 – Associa-

Palestras em escolas, 
panfletagem, exibição de 
mensagens em painéis ele-
trônicos e divulgação da 
faixa Xô Dengue 2016 nos 
jogos da Superliga Nacio-
nal de Vôlei integram o 
pacote programado pela 
Prefeitura de Taubaté para 
a Semana Estadual de Mo-
bilização contra a Den-
gue, que acontece entre os 
dias 23 e 27 de novembro. 
Além destas ações, a pre-
feitura mantém a operação 
cata treco nos bairros e as 
visitas dos agentes nas re-
sidências em horário esten-
dido das 17h às 20h para 
a redução de pendências. 
A agenda de atividades foi 
divulgada na manhã des-
ta sexta-feira (20 de no-
vembro) durante reunião 
do Comitê Municipal de 
Combate e Prevenção à 

ção dos Cabos e Sol-
dados da Polícia Mili-
tar - Rua Major Acácio, 
483 - Independência;
- 02/12 – Paróquia Nos-
sa Senhora Mãe da 
Igreja (Igreja São Be-
nedito) – Rua São João 
Evangelista, 446 - Estiva;
- 03/12 – Recanto do 
Bonfim – Estrada Viscon-
de de Mossoró (Estrada 
do Pinheirinho), 4813;
- 04/12 Sede do Projeto 
Esperança – Rua Brasilina 
Moreira dos Santos, 1385 

Dengue, realizada no CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) de Taubaté. 
O comitê foi criado em ou-
tubro de 2014 e é compos-
to por representantes do 
Poder Publico e de Entida-
des e Conselho de Classe, 
com o objetivo de imple-
mentar, acompanhar e ava-
liar as ações de combate. 
Os integrantes do comitê 
também receberam infor-
mações atualizadas sobre 
notificações da doença no 
município. De acordo com 
o relatório do ano dengue, 
entre 5 de julho e 18 de 
novembro, foram registra-
das 548 notificações, que 
resultaram em 26 casos 
positivos, 447 negativos 
e 75 aguardando exames. 
Em Taubaté, as ativida-
des de prevenção e com-
bate à dengue acontecem 

– Jardim Sonia Maria;
- 07/12 – Paróquia São 
José Operário – Av. Bri-
gadeiro José Vicente de 
Faria Lima, 555 – Jar-
dim Maria Augusta.
Audiência Pública – A 
Audiência Pública para 
apresentação das propos-
tas está agendada para 
o dia 10 de dezembro, 
às 19h no Departamen-
to de Engenharia Civil e 
Ambiental da UNITAU, 
à rua Expedicionário Er-
nesto Pereira, 99, Centro.

durante todo o ano. Para 
dezembro, está em fase 
de articulação uma me-
gaoperação cata treco para 
o recolhimento de mate-
riais descartados pela po-
pulação no final do ano. 
Supermercados da ci-
dade devem promover 
ações de prevenção con-
tra a doença no mês, 
quando há um aumento 
de circulação do públi-
co. A campanha Xô Den-
gue 2016 também estará 
presente no aniversário 
de Taubaté, em 5 de de-
zembro. Estão previstas a 
distribuição de panfletos e 
orientação à população du-
rante o dia aos frequenta-
dores do Sedes e na última 
etapa do Circuito Tauba-
teano de Corrida de Rua, 
com largada marcada para 
as 20h na avenida do Povo.

Prefeitura de Taubaté 
informa mudança de local 
da reunião participativa 

do Plano Diretor

Taubaté divulga ações 
para Semana Estadual de 

Mobilização contra a Dengue
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, realiza no 
início do mês de dezem-
bro, reuniões participati-
vas nos seguintes bairros: 
Jaboticabeiras, Estiva, 
Pinheirinho, Jardim Sô-
nia Maria e Jardim Maria 
Augusta. Os encontros 
fazem parte das ações de 
revisão do Plano Diretor 
Físico de Taubaté (Lei 
Complementar 238/2011).
Segundo o Estatuto da Ci-
dade, os Planos Diretores 
devem ser revisados a cada 
dez anos, mas em Taubaté 
está sendo antecipado para 
que o município possa au-
mentar o envolvimento da 
sociedade nas discussões e 
redefina as proposições, a 
partir da identificação das 
novas tendências urbanas.
No ano passado foram re-
alizadas reuniões partici-
pativas com apresentação 
do diagnóstico do muni-
cípio, além de uma audi-
ência pública e na ocasião 
foram colhidas opiniões 
dos munícipes. Agora se-
rão apresentadas as pro-
postas e posteriormente 
será enviada uma minuta 

para aprovação final na 
Câmara Municipal. Tudo 
será conduzido pela Geo 
Brasilis, consultoria espe-
cializada responsável pela 
revisão do Plano, junta-
mente com a equipe da Se-
cretaria de Planejamento.  
Também estará disponível 
no site da Prefeitura de 
Taubaté, a minuta completa 
para consulta e serão acei-
tas sugestões por email:  
pmt.planejamento@tauba-
te.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3625-5071.
O principal objetivo do 
Plano Diretor é ordenar as 
tendências de crescimento 
urbano para o município 
como: conciliar a expan-
são da cidade com suas 
características ambientais; 
garantir a todos os cida-
dãos da área urbana acesso 
a escolas, equipamentos de 
saúde e transporte; colabo-
rar com o desenvolvimen-
to econômico e geração de 
emprego; promover maior 
contato dos cidadãos com 
os espaços públicos, patri-
mônios existentes e com a 
identidade cultural tauba-
teana; e fortalecer a parti-
cipação popular nas deci-

sões dos rumos da cidade.
As reuniões acontece-
rão sempre às 18h, nos 
seguintes endereços:
- 01/12 – 5º Batalhão da 
Polícia Militar 4ª CIA 
– Avenida Independên-
cia, 247 - Jaboticabeiras;
- 02/12 – Paróquia Nos-
sa Senhora Mãe da 
Igreja (Igreja São Be-
nedito) – Rua São João 
Evangelista, 446 - Estiva;
- 03/12 – Recanto do 
Bonfim – Estrada Viscon-
de de Mossoró (Estrada 
do Pinheirinho), 4813;
- 04/12 Sede do Projeto 
Esperança – Rua Brasilina 
Moreira dos Santos, 1385 
– Jardim Sonia Maria;
- 07/12 – Paróquia São 
José Operário – Av. Bri-
gadeiro José Vicente de 
Faria Lima, 555 – Jar-
dim Maria Augusta.
Audiência Pública 
A Audiência Pública para 
apresentação das propos-
tas está agendada para 
o dia 12 de dezembro, 
às 19h no Departamen-
to de Engenharia Civil e 
Ambiental da UNITAU, 
à rua Expedicionário Er-
nesto Pereira, 99, Centro.

Prefeitura de Taubaté realiza 
reuniões participativas para 

revisão do Plano Diretor

 

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de         
   São Bento do Sapucaí 

Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 
Sede: Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jard. Sta Terezinha – C.Postal 12 – Tel: PABX/FAX (12) 3971-6110 

Deptº de Cadastro/Tributação/Posturas: Rua Dr. Gama Rodrigues, nº 39 – centro – Tel: (12)3971-1658 
e-mail: cadastro@saobentodosapucai.sp.gov.br  - site: www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

COMUNICADO! 
São Bento do Sapucaí, Novembro de 2.015 

Prezados Contribuintes: 

Levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias, que foi aprovada a Lei 
Complementar Municipal nº 1807 de 09/11/2015 que anistia e concede 
desconto de multa e juros nas Dívidas Tributárias inscritas em Dívida Ativa. 

 
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí está concedendo 

ANISTIA TOTAL E DESCONTO NAS MULTAS E JUROS para 
pagamento de todos os tributos municipais inscritos em Dívida Ativa (IPTU, 
ISS, Taxas.....). 
 

Além desse desconto, o contribuinte poderá, ainda, parcelar o restante do 
débito em até 24 vezes. 
 

O prazo para requerer o benefício vai até o dia 08/02/16 e não haverá 
prorrogação. 
 

Não percam esta oportunidade!!!!!!!!! Procure o setor de Cadastro da 
Prefeitura Municipal para fazer sua negociação. 
 

 
Atenciosamente. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
  

As micro e pequenas em-
presas (MPEs) do Estado 
de São Paulo registraram 
queda de 19,2% no fatura-
mento real (já descontada 
a inflação) em setembro na 
comparação com o mes-
mo mês de 2014, segun-
do a pesquisa Indicadores 
Sebrae-SP. Foi o maior 
porcentual de queda para 
um mês de setembro em 
relação a igual período do 
ano anterior desde o iní-
cio do levantamento da 
série, ou seja, há 17 anos.
A receita total das MPEs 
em setembro foi de R$ 
48,1 bilhões, R$ 11,5 bi-
lhões abaixo da regis-
trada em setembro de 
2014. No acumulado de 
janeiro a setembro, a re-
dução no faturamento 
chega a 12,1% sobre o 
mesmo período de 2014.
Ao comparar setembro 
deste ano com setembro de 
2014 vemos que o recuo 
no faturamento atingiu to-
dos os setores: foi de 8,5% 
na indústria, de 18,5% 
no comércio e de 23,6% 
nos serviços, este puxado 
para baixo pelo fraco de-
sempenho dos segmentos 
de serviços prestados às 
empresas e de transpor-
te e armazenagem.  No 
caso da indústria, a queda 
menos acentuada ante os 
outros setores se deve à 
base mais fraca de com-
paração. Em setembro de 
2014, a indústria havia 
apresentado redução de 
2,6% no faturamento so-
bre setembro de 2013 e 
em igual período, a receita 
média das MPEs do Esta-
do teve aumento de 6,9%.
A queda no faturamento 
das MPEs está ligada ao 
nível mais fraco de de-
manda na economia, à 
piora nas condições do 
mercado de trabalho, com 
mais desemprego e redu-
ção na renda real dos tra-
balhadores. Esses fatores 
contribuíram para a dimi-
nuição do consumo das 
famílias, enfraquecendo, 
também, a procura das em-
presas por insumos e ser-
viços de outras empresas.
Segundo especialistas do 
Sebrae-SP, a economia 
não tem dado sinais de re-
ação e a consequência é a 
piora nos resultados das 
empresas, ainda mais nas 
micro e pequenas que são 
mais dependentes do mer-
cado interno. Esse cenário 
só vai melhorar se houver 
uma mudança de rumo e a 
retomada do crescimento. 
Por regiões, a derrocada 
foi geral. No município de 
São Paulo, houve declínio 
no faturamento de 26,9% 
em setembro de 2015 so-
bre o mesmo mês do ano 
anterior. Na Região Me-
tropolitana de São Paulo 
a receita caiu 20,9% e no 
interior do Estado a re-
tração ficou em 17,6%. O 
Grande ABC, por sua vez, 

viu o indicador encolher 
30,3%; no entanto é preci-
so considerar que a queda 
relativamente mais forte 
ocorreu por causa da base 
de comparação, já que em 
setembro de 2014 as MPEs 
da região tiveram aumento 
de 19,2% na receita ante 
a média de crescimen-
to de 6,9% no Estado.
Empregos e salários
De janeiro a setembro, as 
MPEs paulistas aumen-
taram em 1,7% o total 
de pessoal ocupado (só-
cios-proprietários, fami-
liares, empregados e ter-
ceirizados) em relação 
ao acumulado de igual 
período do ano passa-
do. Porém, a folha de sa-
lários teve redução real 
de 1,6% e o rendimento 
dos empregados caiu 2%.
E x p e c t a t i v a s
Para os próximos seis 
meses, 56% dos donos 
de MPEs paulistas disse-
ram, em outubro, esperar 
estabilidade no fatura-
mento do negócio, o que 
demonstra uma pequena 
queda ante outubro de 
2014, quando 58% deles 
tinham essa expectativa. 
Os que aguardam piora no 
faturamento são 12%; um 
ano antes, 7% comparti-
lhavam essa opinião. Os 
que acreditam em melhora 
são 23%; em outubro de 
2014 a parcela de quem 
pensava assim era de 26%.
No que se refere ao nível 
de atividade da economia 
brasileira, os próximos 
seis meses devem ser de 
estabilidade para 41% dos 
proprietários de MPEs do 
Estado de São Paulo. Eram 
50% em outubro de 2014. 
A piora é esperada por 37% 
deles, bem mais do que os 
16% de um ano antes. A 
economia deve melhorar 
na visão de 14%; já em ou-
tubro de 2014, eram 19% 
os que acreditavam nisso. 
Resultados dos Microem-
preendedores Individuais
Pela primeira vez, a pes-
quisa Indicadores Sebra-
e-SP divulgou resultados 
para os Microempreende-
dores Individuais (MEIs) 
e a partir de agora passa 
a apresentá-los mensal-
mente. A apuração mos-
tra que o faturamento 
real dos MEIs do Estado 
de São Paulo caiu 21,5% 
em setembro em relação 
ao mesmo mês de 2014. 
A receita total dos MEIs 
no período foi de R$ 2,3 
bilhões, o que representa 
R$ 639,5 milhões a me-
nos do que um ano antes. 
A inflação já está des-
contada desses números.
O setor com pior de-
sempenho entre os 
MEIs foi o do comércio, 
cujo faturamento em se-
tembro deste ano sobre 
igual mês de 2014 foi 
31,6% menor. A indústria 
aparece em seguida com 
resultado 24,3% inferior 

na mesma comparação. 
O setor de serviços teve 
queda menos acentua-
da na receita, de 9,6%.
Na análise por regiões, o 
faturamento dos MEIs do 
interior do Estado apresen-
tou diminuição de 31,4% 
em setembro ante o mesmo 
mês de 2014. Os MEIs que 
atuam na Região Metropo-
litana de São Paulo apre-
sentaram recuo de 12% na 
receita, em igual período.
Segundo a legislação, MEI 
é quem trabalha por conta 
própria, ganha até R$ 60 
mil por ano, se formaliza 
como empresário, não tem 
participação em outra em-
presa como sócio ou titu-
lar e exerce atividades in-
cluídas na categoria, como 
cabeleireiro, eletricista, 
jornaleiro, manicure, me-
cânico, pedreiro, serralhei-
ro, técnico de manutenção 
de computador, entre ou-
tros. No Estado de São 
Paulo, existem hoje cerca 
de 1,4 milhão de MEIs.
Em relação ao futuro, os 
MEIs se mostraram um 
pouco mais otimistas que 
os proprietários de MPEs. 
Em outubro, 48% disse-
ram esperar aumento no 
faturamento do negócio 
nos próximos seis meses. 
Apesar de ainda serem 
maioria os que pensam as-
sim, em outubro de 2014 
esse grupo era um pouco 
maior e reunia 51% dos 
MEIs paulistas. A parcela 
dos que aguardam estabi-
lidade praticamente per-
maneceu a mesma: eram 
37% em outubro de 2014 
e agora são 36%. Os MEIs 
que acreditam em pio-
ra são 12%, ante 9% em 
outubro do ano passado. 
As perspectivas dos MEIs 
sobre o comportamen-
to da economia mostram 
pessimismo em nível re-
lativamente elevado. Para 
43% dos MEIs, a situa-
ção vai piorar nos pró-
ximos seis meses. Em 
outubro de 2014, 25% 
tinham essa opinião. Os 
que aguardam estabilida-
de são 29%; eram 35% 
um ano antes. Na visão 
de 24%, haverá melhora 
na economia ante 32% em 
outubro do ano passado.
A pesquisa
A pesquisa Indicadores 
Sebrae-SP é realizada 
mensalmente, com apoio 
da Fundação Seade. São 
entrevistados 1.700 pro-
prietários de MPEs e 
1.000 MEIs do Estado de 
São Paulo por mês. No le-
vantamento, as MPEs são 
definidas como empresas 
de comércio e serviços 
com até 49 empregados 
e empresas da indústria 
de transformação com 
até 99 empregados, com 
faturamento bruto anu-
al até R$ 3,6 milhões. 
Os dados reais apresen-
tados foram deflaciona-
dos pelo INPC-IBGE.

Micro e pequenas
empresas têm 

a maior queda na receita 
para setembro

em 17 anos
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 19/11/2015 e 20/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 149, Termo nº 6168
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ MAKDISSI e KATIA REGINA BATISTA GE-
RONIMO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 
4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 29 de maio de 
1976, de profissão eletricista, estado civil divorciado, residente na na Rodovia Alvaro Bar-
bosa Lima Neto, nº 2300, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filho de NAWAF MAKDISSI, 
71 anos, nascido na data de 6 de outubro de 1944, residente em Tremembé/SP, natural de 
Yabrud - Síria e de VERA ALICE CAMÕES MAKDISSI, 66 anos, nascida na data de 9 
de novembro de 1949, residente em Tremembé/SP, natural de Campinas/SP. Ela é natural 
de Osasco - SP, nascido a 9 de agosto de 1979, de profissão microempresária, estado civil 
divorciada, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de MAURINHO BATISTA 
GERONIMO, 61 anos, nascido na data de 17 de julho de 1954, residente em Sorocaba/SP, 
natural de Carapicuiba/SP e de ANGELA MARIA DIAS GERONIMO, 59 anos, nascida na 
data de 28 de julho de 1956, residente em Sorocaba/SP, natural de Limeira/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 20/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 149, Termo nº 6169
Faço saber que pretendem se casar DAVID ALVES PASCHOAL e JULIANA CRISTINA 
DA SILVA COUTINHO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 24 de 
agosto de 1980, de profissão Gerente, estado civil solteiro, residente na na rua Engenheiro 
Beltrão, nº 140, Parque das Fontes, nesta Cidade, filho de SERGIO PASCHOAL, falecido 
em Lins/SP na data de 11 de maio de 2009 e de CECÍLIA ALVES DA CUNHA, falecida 
em Lins/SP na data de 4 de dezembro de 2013. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 
30 de junho de 1984, de profissão farmacêutica, estado civil solteira, residente na no mesmo 
endereço do contraente, filha de RENATO MARCELINO COUTINHO, 55 anos, nascido 
na data de 1 de novembro de 1960 e de SUELI DA SILVA COUTINHO, 58 anos, nascida 
na data de 27 de janeiro de 1957, residentes em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser 
afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 20/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 150, Termo nº 6170
Faço saber que pretendem se casar WILLSON MARCELINO DA SILVA COUTINHO e 
JESSIKA NASCIMENTO BRITO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, 
nascido a 23 de setembro de 1988, de profissão lider de produção, estado civil solteiro, 
residente na na rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 120, no bairro Jardim dos Eucaliptos, 
nesta cidade, filho de RENATO MARCELINO COUTINHO, 55 anos, nascido na data de 
1 de novembro de 1960 e de SUELI DA SILVA COUTINHO, 58 anos, nascida na data de 
27 de janeiro de 1957, residentes natural de Tremembé/SP, residente em Tremembé/SP. Ela 
é natural de São Paulo - SP, nascido a 28 de outubro de 1996, de profissão auxiliar de far-
mácia, estado civil solteira, residente na na rua Santo Antonio, nº 191, Vila Santo Antonio, 
nesta cidade, filha de GERSON BRITO, 43 anos, nascido na data de 29 de maio de 1972, 
residente natural de São Paulo/SP, residente em São Paulo/SP e de SANDRA JOAQUIM 
DO NASCIMENTO, 41 anos, nascida na data de 12 de setembro de 1974, residente natural 
de Recife/PE, residente em São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha
-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, 20/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 150, Termo nº 6171
Faço saber que pretendem se casar ROSSINEIS DE OLIVEIRA JUNIOR e CARLA DA 
SILVA ROQUE, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 
1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 3 de dezembro 
de 1993, de profissão autônomo, estado civil solteiro, residente na na rua Santa Paula, nº 
309, Chácara Canaã, nesta cidade, filho de ROSSINEIS DE OLIVEIRA, 52 anos, nascido 
na data de 9 de agosto de 1963, residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de 
LUCINÉIA DE GODOY, 56 anos, nascida na data de 30 de julho de 1959, residente em 
Tremembé/SP, natural de Guarulhos/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 9 de janeiro 
de 1995, de profissão autônoma, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de FRANCISCO CARLOS ROQUE, 56 anos, nascido na data de 25 de no-
vembro de 1958, residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de ELENITA DUARTE 
SILVA ROQUE, 47 anos, nascida na data de 28 de agosto de 1968, residente em Taubaté/
SP, natural São José dos Campos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, 20/11/2015.

Tremembé, 23 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Novembro é o mês de 
prevenção da saúde do 
homem e a Prefeitura 
realiza uma série de ati-
vidades. Todas as uni-
dades de saúde possuem 
programação destinada 
à campanha “Novembro 
Azul”. Para participar das 
atividades basta ir à unida-
de mais próxima de casa.
Na manhã de terça-feira 
foi promovida a Caminha-
da Azul em Moreira César. 
Esta atividade física con-
tou com o apoio de pro-
fissionais da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer, Secretaria de Saúde, 
Associação Terapia e La-
zer, profissionais da uni-
dade de saúde do Vale das 
Acácias, e com a participa-
ção dos alunos das escolas 
estaduais Rubens Zamith 
e Deputado Claro César.

A campanha “Novembro 
Azul” tem como tema cen-
tral a prevenção ao câncer 
de próstata, entretanto, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem divulgado 
a necessidade dos cuida-
dos com a saúde de forma 
global. A cidade realiza 
distribuição de materiais 
informativos e orientações 
à população masculina.
No dia 13 teve roda de 
conversa com os pais e 
alunos da escola estadu-
al Ryoiti Yassuda, no sá-
bado ocorreram as ações 
de prevenção na praça 
Monsenhor Marcondes, 
na segunda os médicos e 
enfermeiros participaram 
de uma atualização em 
saúde do homem, na ter-
ça teve um trabalho sobre 
saúde do homem com os 
munícipes que atuam no 

PEAD - Programa Emer-
gencial de Auxílio ao De-
sempregado. Na quarta 
(18) teve o programa de 
rádio sobre a campanha 
na emissora 107.1 FM e 
uma palestra para os alu-
nos do curso de Eletricis-
ta no Vale das Acácias.
Nesta sexta-feira haverá 
uma palestra sobre hábitos 
saudáveis e prevenção de 
doenças na Secretaria de 
Obras, às 15 horas, e no 
domingo ocorre a Pedala-
da Azul, a partir das  7h30, 
a saída será em frente ao 
“João do Pulo” e é obri-
gatório o uso de capacete.
No dia 28 haverá uma ação 
social com palestra e pan-
fletagem na praça do Vale 
das Acácias, em parceria 
com a igreja Quadran-
gular da Terra dos Ipês 
II, a partir das 15 horas.

Prefeitura de Pinda
promove atividades

sobre Saúde do Homem

 
 

                    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA 
               DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI  

Nº 228 
 
 
            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que  
realizará às 17:00 horas do dia 24 de novembro de 2015, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 
suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de 
Revisão de Ações do Orçamento de 2015. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem. 
 
 

Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
Presidente da Câmara 

 
 

Ver. José Donati Nunes 
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA 
               DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2016 
 DO MUNÍCIPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 

visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 
na aprovação da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 do Município de São 
Bento do Sapucaí, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que será 
realizada, a partir das 17h30min do dia 24 de novembro de 2015, no Plenário da Câmara 
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do município. 

 
 

Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Presidente da Câmara 
Ver. José Donati Nunes – Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 

Prefeitura de Ubatuba e o 
Procon promovem às 19 
horas do próximo dia 26 
de novembro uma palestra 
com Maria Augusto Car-
doso, coordenadora regio-
nal da Fundação Procon – 
SP, na Câmara Municipal.
O objetivo do encontro é 
promover a educação para 
o consumo e facilitar a 
compreensão do Código 

de Defesa do Consumidor.
Os temas abordados in-
cluem os direitos e deveres 
das partes envolvidas na 
relação de consumo: for-
necedores e consumidores.
Serviço Palestra: Maria 
Augusto Cardoso – Pro-
con – SP Dia: 26/11/2015 
Hora: 19 hs Local: Câ-
mara Municipal de 
Ubatuba, rua Thomas 

Galhardo, 46, Centro.
Além disso, haverá atendi-
mento ao público nos dias 
27 de novembro das 10 às 
16 horas e no dia 28 de no-
vembro, das 9 às 13 horas.
O atendimento ao públi-
co será realizado em um 
micro-ônibus da Funda-
ção Procon, estacionado 
em frente à Fundart, na 
Praça Nóbrega, Centro.

Prefeitura de Ubatuba e Procon
promovem palestra na

Câmara Municipal

A Secretaria de Saúde do 
município de Monteiro 
Lobato promoverá a cam-
panha de vacinação contra 
a raiva para cães e gatos 
entre os dias 16 de novem-
bro e 11 de dezembro 2015.
A raiva é uma doença 
transmissível, por meio 
de mordida, arranhões ou 
lambedura de cães, gatos 
ou morcegos infectados. 
A vacinação é fundamen-
tal para a cidade, pois irá 
evitar que pessoas se-
jam contaminadas com 
a doença. É indispen-

sável a participação do 
responsável pelo animal 
no ato da imunização.
Em 2014 foram vacinados, 
durante a campanha con-
tra a raiva,  1.800 animais. 
Em 2015, a campanha será 
realizado nos bairros do 
município. Um equipe da 
Secretara de Saúde fará a 
vacinação bairro a bairro.
Veja as datas de vacinação:
Ponte Nova/ Ferreiras/ 
Forros/ Brumado/ Tei-
xeiras (dias 16 e 19/11);
Souza (dias: 
18/11, 03 e 04/12)

Rio Manso/ Rio do Braço/ 
Santa Maria – (dia 23/11)
Taquari/ Ponte Preta/ Des-
coberto – (dias: 24 e 25/11)
Trabiju/ Pedra Branca/ Pica 
Pau Amarelo/Serrinha/ 
Km 5 – (dias 26, 27 e 28/11)
Centro/Vila São Sebas-
tião/ Alpis do Buquira/ Jd 
Morada do Sol/ Jd Irace-
ma – (dias 30/11 e 05/12);
São Benedito/ Estrada do 
Renó/ Serra do São Bene-
dito – (dias 01,02 e 08/12);
Vargem Alegre/ Vila 
esperança/ Jd Alvo-
rada – (dia 07/12).

Início da campanha de 
vacinação contra a raiva 

em Monteiro Lobato

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE COZINHA

ATENDENTE - P.C.D.
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR CONTÁBIL

AUXILIAR DE APOIO ADMINIS-
TRATIVO   - P.C.D.

AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
DENTISTA ORÇAMENTISTA

DIVULGADOR
ENGENHEIRO AMBIENTAL – 

URGENTE
FARMACÊUTICO

GARÇONETE
GREIDISTA -  EXP. COM 

TERRAPLANAGEM –
INSTALADOR DE ALARME/ 

CERCA ELETRICA/CÂMERA
INSTALADOR DE CALHAS -  

COM C.N.H.
JATISTA

MECÂNICO DE AUTOS -  COM 
EXP. EM INJEÇÃO ELETRÔNICA
MECANICO DE EMPILHADEIRA

MESTRE DE OBRAS
MONTADOR DE MÓVEIS

OPERADOR DE  
RETROESCAVADEIRA

PINTOR CORDISTA
PINTOR INDUSTRIAL

PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE DESENHO 

ARTÍSTICO
PROJETISTA – 

COM EXPERIÊNCIA EM 
PROMOB

RECEPCIONISTA BILIGUE
TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

-  EXP. COM LINUX – 
URGENTE

TAXISTA – Com CURSO –
TÉCNICO – ÓTICO

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO DE MUNÍCIPES 

NO BALCÃO DE EMPREGOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA CADASTRO DE MUNÍCIPES 
NO BALCÃO DE EMPREGOS

-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABA-
LHO  -COMPROVANTE DE

RESIDÊNCIA 

 ENDEREÇO DO BALCÃO 
DE EMPREGOS: Piso superior da 

Rodoviária Velha 
TEL: 3621-6043/3633-6321

E-MAIL: 
pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 08H ÀS 17H
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Os atletas que participa-
ram das etapas do Circui-
to Corrida de Rua terão o 
prazo de 23 a 25 de no-
vembro para confirmar 
a participação na última 
etapa. Ao todo, são ofere-
cidas 600 vagas e a confir-
mação pode ser realizada 
das 8h30 às 11h30 e das 15 
às 18 horas, no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi.

A 4ª Etapa acontece no 
dia 06 de dezembro, 
às 19 horas, em Mo-
reira César. O Circuito 
Corrida de Rua é pro-
movido pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. De 
acordo com a organiza-
ção, caso sobre vagas, as 
novas inscrições serão 

feitas nos dias 26 e 27.
Maria Luciana Siqueira 
Paula venceu as três eta-
pas anteriores e agrade-
ce ao treinador Emerson 
Iser Bem e parabeniza a 
Prefeitura pela organiza-
ção da prova. Ela comen-
ta que é muito importante 
essas corridas porque dá 
oportunidade às pessoas 
para fazer atividade física.

Circuito Corrida de Rua 
de Pinda abre prazo para
confirmação de inscrição

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
apresentou nesta quar-
ta-feira, 18, o masco-
te oficial da equipe do 
Vôlei Taubaté no Via 
Vale Garden Shopping. 
Baté é o nome do 
mais novo torcedor e 
animador de torci-
da da equipe nos jo-
gos que acontecerem 

no ginásio do Abaeté.
Na oportunidade tam-
bém foi apresentado o 
uniforme do time na 
Superliga 2015/2016 e 
após os lançamentos, 
os jogadores realizaram 
uma sessão de autógrafos 
e fotos com os torcedores.
Durante o evento, 
ainda ocorreu à troca dos 
ingressos para o jogo do 
dia 21/11 (sábado) con-

tra o Minas Tênis Clu-
be, no ginásio do Abaeté.
Nesta quinta-feira, 19, as 
trocas continuam normal-
mente na loja Loucos por 
Esporte no Via Vale Gar-
den Shopping e na Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
situada Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva.
O Via Vale Garden fica 
na Av. Dom Pedro I, 
7181 - São Gonçalo.

Vôlei Taubaté apresenta 
mascote oficial e uniforme 
para temporada 2015/2016

Serviço em plataforma 
eletrônica elimina balcão, 
garante processo mais efi-
ciente e confortável para 
profissionais e elimina o 
risco de fraudes em licita-
ções. O governador Geral-
do Alckmin e o secretário 
de Logística e Transportes, 
Duarte Nogueira, anuncia-
ram nesta segunda-feira, 
16, a entrada em operação 
do Atestado Seguro, sis-
tema desenvolvido pela 
Dersa para a produção 
eletrônica de Atestados 
de Capacidade Técnica 
(ACT), a partir de uma 
plataforma web. O Atesta-
do de Capacidade Técnica 
é o documento utilizado 
por empresas e profissio-
nais para comprovar a rea-
lização prévia de serviços 
específicos no campo da 
engenharia e/ou arquitetu-
ra. Ele pode ser solicitado 
após a conclusão de um 
ou vários serviços técni-
cos e deve descrever com 
clareza as atividades de-
senvolvidas pelo prestador 
daquele(s) serviço(s) ao 
longo do contrato. “Hoje 
estamos dando um passo 
inovador com o primeiro 
Atestado de Capacidade 
Técnica (ACT) digital do 
Brasil. Uma boa parceria 
entre o Governo do Esta-
do, a Dersa e o Crea aqui 
de São Paulo”, disse o 
governador Alckmin. “O 
Atestado de Capacidade 
Técnica digital é uma va-
cina contra a fraude e é se-
gurança para a sociedade, 
porque obras importantes 
demandam empresas com 
qualidade para poder exe-
cutá-las. E, também, por 
outro lado, desburocratiza 
com transparência absolu-
ta nos processos”, comple-
tou o governador. Nas lici-
tações de obras e serviços 
de engenharia e/ou arqui-
tetura, os órgãos públicos 
exigem que os competido-
res comprovem o domínio 
das expertises técnicas re-
levantes por meio da apre-
sentação de ACTs. Para ser 
considerado válido, cada 
ACT precisa estar previa-
mente acervado nos con-
selhos regionais que regu-
lamentam e fiscalizam o 
exercício das atividades de 
engenharia ou arquitetura. 
Com o Atestado Seguro, a 
Dersa abandona a emissão 
de ACTs em papel, substi-
tuindo-os por arquivos ele-
trônicos no formato PDF, 
digitalmente assinados e 
com conteúdo aberto. O 
novo formato elimina a 
necessidade de reconheci-
mentos de firma e cópias 
autenticadas, além de ser 
imune a falsificações de 
conteúdo. Além da segu-
rança e confiabilidade, a 

solução inédita eliminará 
deslocamentos e a circula-
ção física de documentos, 
trazendo mais comodidade 
aos requisitantes e redu-
zindo o tempo de emissão 
dos ACTs. As solicitações 
serão feitas diretamente 
pelos interessados no Via 
Digital, a nova plataforma 
de serviços eletrônicos da 
Dersa (www.viadigital.
sp.gov.br). O sistema cui-
dará automaticamente da 
emissão do boleto para 
pagamento da taxa de ser-
viço, do upload e da che-
cagem das Anotações de 
Responsabilidade Técnica 
(ARTs) no banco de dados 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de São Paulo (Crea-SP). 
Quando todo o processo 
de emissão do ACT estiver 
finalizado, o requisitante 
será avisado por e-mail 
que o documento já se 
encontra disponível para 
download. A mensagem 
também trará um link de 
direcionamento ao sistema 
CreaNet, facilitando a eta-
pa de acervação do ACT 
no Crea-SP. A autentici-
dade de qualquer Atesta-
do de Capacidade Técnica 
emitido pelo Atestado Se-
guro será facilmente ve-
rificada. Para a checagem 
das assinaturas digitais 
contidas no arquivo PDF, 
basta dispor do popular e 
gratuito Adobe Acrobat 
Reader. Uma cópia digi-
tal contendo o conteúdo 
integral e original do ACT 
também estará disponível 
para download a qualquer 
interessado no website do 
Atestado Seguro (www.
atestadoseguro.sp.gov.
br), onde será localizada a 
partir de um leitor padrão 
QR Code, uma pesquisa 
simples pelos dados do 
solicitante ou a digitação 
do código alfanumérico 
impresso no corpo do pró-
prio Atestado. O Atestado 
Seguro é resultado de um 
grande esforço em prol da 
segurança dos documen-
tos de licitação liderado 
pela Dersa, que conta com 
parcerias estratégicas do 
Crea-SP e da Imprensa 
Oficial do Estado. O sis-
tema começa sua fase de 
operação pela emissão dos 
ACTs da Companhia e de-
verá ser brevemente dis-
ponibilizado para outros 
conselhos de classe e ór-
gãos da Secretaria de Lo-
gística e Transportes e do 
Estado de São Paulo, mo-
dernizando definitivamen-
te a emissão e o uso dos 
Atestados de Capacidade 
Técnica. Dersa, Crea-SP e 
Imprensa Oficial A Dersa 
é pioneira em serviços ele-
trônicos, com experiências 

relevantes e bem-sucedi-
das, como a digitalização 
de processos junto ao Tri-
bunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE) e 
o Hora Marcada, serviço 
que permite o agendamen-
to de viagens nas Traves-
sias Litorâneas do Estado 
de São Paulo. A Compa-
nhia também elaborou sis-
tema de informação que 
padronizou e centralizou 
os dados de todas as etapas 
do processo de desapro-
priação de seus empreen-
dimentos. Recentemente, 
lançou o Via Digital: uma 
plataforma eletrônica mul-
tisserviços e facilmente 
acessada a partir de qual-
quer dispositivo conecta-
do à internet. São desafios 
que se juntam ao histórico 
de grandes obras de enge-
nharia desenvolvidas ao 
longo de quase cinco dé-
cadas, período em que, en-
tre outras realizações, foi 
concessionária do Sistema 
Anchieta-Imigrantes e vá-
rias rodovias importantes 
do Estado, além de admi-
nistrar terminais de carga 
e Travessias Litorâneas, 
e fornecer apoio técnico 
ao Poder Executivo no 
campo de infraestrutura e 
transportes. O Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia de São Paulo 
(Crea-SP) é o maior conse-
lho estadual de regulação e 
fiscalização das atividades 
de engenharia e agrono-
mia do país. Atualmente, 
conta com quase 320 mil 
profissionais registrados 
e contabiliza 22 mil acer-
vações de ACT ao ano. A 
parceria entre a Dersa e o 
Crea-SP foi firmada em 
abril de 2015 e permitiu a 
integração dos sistemas e 
bancos de dados de ambas 
as instituições, bem como 
levou ao aprimoramen-
to do formato e conteúdo 
dos Atestados de Capaci-
dade Técnica. A Imprensa 
Oficial do Estado também 
é parceira da Dersa no 
processo de digitaliza-
ção do ACT, fornecendo 
tecnologia para garantir 
a segurança da assinatu-
ra digital dos atestados. 
Autoridade Certificado-
ra Oficial do Governo do 
Estado de São Paulo, res-
ponsável por emitir Certi-
ficados Digitais ICP-Bra-
sil, atende aos requisitos 
da norma internacional de 
qualidade ISO 9001:2008 
nos seus processos e gera 
produtos e serviços para 
os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 
incluindo todas as es-
feras da administração 
pública, direta e indire-
ta, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal.

Governador Alckmin lança 
serviço inédito de emissão 
de Atestado de Capacidade 

Técnica digital

A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba informa 
que os moradores podem 
requerer a declaração de 
comparecimento e so-
licitação nas unidades 
de saúde do município. 
Na declaração constam 
o nome do paciente, nº 

do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS), solicita-
ção (consulta, exames, 
encaminhamento de ci-
rurgias, medicamentos, 
benefícios, resultados 
de exames, coletas, va-
cinas, curativos, inala-
ção, transportes e ou-

tros) e a orientação.
O fornecimento da certidão 
negativa de atendimento 
no SUS (Sistema Único 
de Saúde) atende uma re-
comendação do Ministério 
Público Federal (Proce-
dimento Preparatório nº 
1.34.033.000096/2014-7)

População pode solicitar 
certidão negativa de atendimento 

no SUS em Caraguatatuba


