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A GAzetA dos Municípios

GCM de Taubaté realiza 
campanha de doação 

de sangue

Escola do Trabalho
realiza curso de
aperfeiçoamento
de cabeleireiro

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté iniciou no dia 
26, uma campanha que 
visa colaborar com o au-
mento de doação de san-
gue no Hemonúcleo da 
cidade.

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está oferecendo 
23 vagas para o curso de 
aperfeiçoamento de ca-
beleireiro. O curso será 
ministrado na unidade 
Jaboticabeira I, que fica na 
Avenida Monte Castelo, 
15.
Estão disponíveis 9 vagas 
para o período da manhã,  
das 8h às 12h; e 14 vagas 
para o período da tarde, 
das 13h às 17h. As aulas 
iniciam em 9 de janeiro e 

Até o momento, 20 guar-
das se mobilizaram e do-
aram sangue. A ideia é  
divulgar a necessidade e 
a importância deste ato, 
iniciando a conscien-
tização entre a própria 

terminam no dia 2 de feve-
reiro.
As inscrições podem ser 
feitas durante esta semana, 
exceto sexta-feira, e após 
o ano novo, a partir do dia 
2 de janeiro, das 8h às 12h 
e das 13 às 17h.
Os interessados precisam 
apresentar, no ato da ma-
trícula, cópias do RG, CPF 
e comprovante de residên-
cia.
O curso é voltado aos  pro-
fissionais que já tenham 

corporação. Além de 
reforçar o estoque da  
instituição, que durante os 
períodos de festas e férias 
vê o número de interessa-
dos diminuir consideravel-
mente.

experiência na área. Ao 
concluir o curso alunos 
receberão certificado pela 
Escola do Trabalho.
Serviço: Escola do Traba-
lho Jaboticabeira I
Curso de aperfeiçoamento 
de cabeleireiro
Inscrições abertas
Horário de atendimento: 
das 8h às 12h e das 13 às 
17h.
Endereço: Avenida Monte 
Castelo, 15
Telefone: 3625-5068

CCR NovaDutra realiza 
operação especial no
feriado de Ano Novo

A travessia São Sebastião/
Ilhabela conta com mais 
uma embarcação para 
transporte de turistas para 
auxiliar na Operação Ve-
rão 2017. A embarcação 
FB-29 tem capacidade 
para 40 veículos por hora 
em cada sentido.
O investimento do 
Governo do Estado 
foi de R$ 3 milhões.  
Com o reforço, a capa-
cidade operacional da 
travessia passará de 353 
para 413 veículos por 
hora em cada sentido, com  
Segue a operação espe-
cial de orientação e aten-

dimento aos motoristas e 
passageiros que utiliza-
rão a via Dutra durante o 
feriado de Réveillon. De 
quinta (29/12) a domingo 
(01/01), a a CCR Nova 
Dutra disponibilizará via-
turas extras do SOS Usu-
ário para socorro médico 
e mecânico e poderá reali-
zar, também, operação pa-
pa-filas nos pedágios, para 
agilizar a passagem pelas 
cabines. 
Ao longo da Via Dutra 
mais de cem viaturas e 
500 profissionais esta-
rão atentos, entre eles, 
médicos, agentes de  

atendimento pré-hospita-
lar e equipes de emergên-
cia, que estarão 24 horas 
à disposição dos usuários, 
em regime de revezamen-
to, distribuídos em 11 ba-
ses operacionais ao longo 
da via Dutra.
O s viajantes receberão 
dicas de segurança na 
programação da emissora 
CCRFM 107,5 e distribui-
ção de folhetos com orien-
tações aos motoristas que 
vão pegar a estrada no pe-
ríodo de férias escolares.
A expectativa da CCR No-
vaDutra é que, entre sexta 
(30/12) e sábado (31/12), 
230 mil veículos saiam da 
capital paulista e 158 mil 
veículos saiam da capital 
fluminense para o feriado 
de Réveillon. sete embar-
cações à disposição dos 
usuários.
Ainda na temporada 
de verão 2016/2017,  
a travessia terá uma fro-
ta de 8 embarcações,  
elevando sua capacidade 
operacional dos atuais 316 
para 562 veículos por hora 
em cada sentido.

Confira horário de funcionamento 
do Poupatempo no Ano Novo

Devido ao feriado de Ano Novo, 
os postos Poupatempo não fun-
cionarão nesta sexta e sábados, 
dias 30 e 31 de dezembro. As 
72 unidades do programa es-
palhadas pelo estado abrirão na 
segunda-feira (2) às 12h. O ho-
rário normal de funcionamento 
será retomado na terça, dia 3.  
O mesmo esquema de atendi-
mento dos postos será aplicado 
ao Disque Poupatempo. Quem 
precisar agendar serviços du-
rante esse período pode marcar 
data e horário pelo site www.
poupatempo.sp.gov.br, ou pelo 
aplicativo SP Serviços (para 
smartphones e tablets).
Informações sobre endereços 
e horários de atendimento, to-
dos os serviços prestados pelos 
postos, quem pode solicitar, 
documentos necessários, taxas 
e prazos podem ser obtidas no 
site www.poupatempo.sp.gov.
br, pelo aplicativo SP Serviços 
(para smartphones e tablets) e 
também pelo Disque Poupa-
tempo (0800 772 3633 - para 
telefones fixos - ou 0 operadora 
11 2930 3650 - para ligações de 
celulares).
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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 prática esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos 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 preparada não resta 
uma porção sequer 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 legu-
me 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 forno por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi des-
coberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.
Entre 41 e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada 
por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem 
patrulhas e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.
Depois dos 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, 
mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só membro.

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua mulher abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira em casa, uma ratoeira em casa!
E a galinha disse:
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo com isso.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não se orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado em minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se 
um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 
correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu que a ratoeira havia 
pegado a causa de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para 
alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro 
pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. Como a doen-
ça da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, 
o fazendeiro matou: o porco. A mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita 
gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, então aca-
bou sacrificando: a vaca.
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, todo família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter falado nunca de ter calado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
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SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
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Pamo Bosque da Saúde 
é revitalizado
em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
entregou nesta sexta-feira, 
23 de dezembro, o Pamo 
(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
Bosque da Saúde, após as 
obras de revitalização.
Foram aplicados recursos 
de R$ 230 mil em obras e 

R$ 80 mil em equipamen-
tos. Esta foi a 37ª unidade 
de saúde da atenção básica 
revitalizada no município 
nos últimos quatro anos. 
Outras três unidades fo-
ram instaladas em prédios 
novos. O Pamo Bosque da 
Saúde já está funcionando 

e também passa a acolher 
a comunidade atendida 
pelo Pamo São João, que 
foi fechado para obras no 
último dia 21.
O Pamo Bosque da Saúde 
está situado na rua Diaulas 
de Almeida Castro, s/nº, 
Bosque da Saúde.
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Números demonstram 
eficiência do COI de 

Taubaté

Travessia São Sebastião
Ilhabela terá reforço de 
mais uma embarcação

Motoristas já podem
consultar o valor

do IPVA 2017

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de Taubaté, 
responsável pela coorde-
nação e administração do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), divulga dados 
para demonstrar a eficácia 
do sistema. Em 2 anos e 
seis meses de atividade 
foram quase 10.000 aten-
dimentos, dos quais 3.869 
somente em 2016.
Hoje com 130 câmeras de 
alta tecnologia que vigiam 
24h diversos pontos da ci-
dade, o COI é uma central 
de monitoramento que in-
tegra o trabalho das forças 
de segurança (Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, 
Bombeiros, Defesa Ci-
vil), além da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
acompanha as questões 
relacionadas ao trânsito; 

A travessia São Sebastião/
Ilhabela conta com mais 
uma embarcação para 
transporte de turistas para 
auxiliar na Operação Ve-
rão 2017. A embarcação 
FB-29 tem capacidade 
para 40 veículos por hora 
em cada sentido.

Os motoristas do Estado 
de São Paulo já podem 
fazer a consulta pela rede 
bancária do valor do IPVA 
(Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Auto-
motores) de 2017. A in-
formação está disponível 
nos terminais de autoaten-
dimento, pela internet ou 

a Fiscalização de Postu-
ras, que verifica principal-
mente o descarte irregular 
de lixo e entulho; e ainda 
auxilia no chamado às am-
bulâncias em ocasiões de 
acidentes.
Os prédios públicos, en-
tre Parques Municipais, 
Cemitério, Mercado Mu-
nicipal, Ginásios Polies-
portivos e outros também 
foram contemplados com 
230 novas câmeras que já 
estão operando, sendo mo-
nitoradas pela Guarda, e 
também fazem parte deste 
sistema.
Foram 9.900 ocorrências 
registradas nestes 30 me-
ses e 5.649 delas tiveram 
a Polícia Militar acionada 
para deflagrar operações 
e abordagens que culmi-
naram com 410 apreen-

O investimento do 
Governo do Estado 
foi de R$ 3 milhões.  
Com o reforço, a capaci-
dade operacional da tra-
vessia passará de 353 para 
413 veículos por hora em 
cada sentido, com sete em-
barcações à disposição dos 

diretamente nas agências. 
Para realizar a consulta, o 
dono do veículo deve in-
formar o número do Re-
navam e placa do veículo. 
O contribuinte que quiser 
também já pode fazer o 
pagamento do imposto.
Todos os bancos creden-
ciados estão habilitados 

sões por motivos como: 
uso de entorpecentes, trá-
fico de drogas, roubos, 
furtos, pichação, direção 
perigosa, casos de desin-
teligência, vandalismo, 
atitudes suspeitas, inva-
são de prédio público,  
captura de foragidos, en-
caminhamento de sus-
peitos aos distritos po-
liciais, posse de armas, 
resistência à abordagem  
policial, além de outras 
ocorrências de naturezas 
diversas como passeatas 
e abordagens sociais, por 
exemplo.
As demais ocorrências 
foram dirigidas ao Corpo 
de Bombeiros (718), trân-
sito (1.007), ambulâncias 
municipais (156), Guarda 
Municipal (1.200) e outras 
(1.170).

usuários.
Ainda na temporada 
de verão 2016/2017,  
a travessia terá uma frota 
de 8 embarcações, elevan-
do sua capacidade opera-
cional dos atuais 316 para 
562 veículos por hora em 
cada sentido.

a efetuar o recolhimento 
à vista, com desconto de 
3%, ou receber a primeira 
das três parcelas. O pro-
prietário tem o final de de-
zembro e o período até a 
data de vencimento da pla-
ca do veículo, em janeiro, 
para quitar o imposto em 
cota única, com desconto 
de 3%, ou pagar a primeira 
parcela (veja aqui as tabe-
las de vencimento).
A Secretaria da Fazen-
da já iniciou o envio dos 
avisos de vencimento do 
IPVA 2017 pelos Correios, 
esse será o último ano do 
comunicado em papel. A 
quitação do imposto deve-
rá ser feita diretamente na 
rede bancária respeitando 
o calendário, de acordo 
com a placa do veículo.
*Fonte: Governo do Esta-
do 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 95, Termo nº 6459
Faço saber que pretendem se casar ALEXSANDRO JUNIOR DO CARMO e 
MARIA APARECIDA PEDROSO SILVA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté - SP, nascido em 6 de março de 1976, de profissão motorista 
autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Agostinho 
Manfredini, nº 1300, São Vicente de Paula, nesta cidade, filho de JOSÉ ESTE-
VAM DO CARMO, falecido em Tremembé/SP na data de 16 de abril de 2004 e 
de MARIA VICENTINA NUNES DO CARMO, falecida em Tremembé/SP na 
data de 4 de julho de 2015. Ela é natural de Teófilo Otoni - MG, nascida em 1 de 
janeiro de 1967, de profissão costureira, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ARLINDO LOPES PE-
DROSO, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 12 de setembro de 2012 e 
de MARIA DALVA EVANGELISTA DA SILVA, falecida em Pindamonhanga-
ba/SP na data de 16 de abril de 2011. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AJUDANTE ELETRICISTA (COM NR 10 
ATUALIZADA)

CONTROLADOR ENTRADA E SAIDA 
(COM CURSO DE LOGÍSTICA)

MECÂNICO DE SUSPENSÃO DE AUTO

VISTORIADOR VEICULAR

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
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Alckmin repassa
recursos para
municípios do
vale do paraíba

Taubaté recebe
48ª Copa São Paulo
de Futebol Júnior e

enfrenta o Corinthians

Servidores prestigiam apresentação 
de orquestra jovem no prédio da CTI

Prefeitura de Campos do Jordão oferece
parcelamento de tributos e vai negativar inadimplentes

Os convênios são da Se-
cretaria do Turismo, por 
meio do DADE – Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias
O governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta terça-
feira, dia 27 de dezembro, 
o 24º lote do ano de convê-
nios com municípios pau-
listas. No total foram cele-
brados 25 acordos com 14 
cidades. O investimento 
total é de R$ 24,7 milhões.
Os convênios são da Se-

Taubaté recebe a partir do 
próximo dia 4, a 48ª edi-
ção da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. A cidade 
receberá, além do Bur-
rinho, Corinthians (SP), 
Operário (MS) e Pinheiro 
(MA).
O anfitrião estreia contra 

Alguns servidores da Pre-
feitura de Taubaté, que 
estão lotados no prédio da 
CTI, tiveram uma rotina 
diferente na manhã desta 
quinta-feira, dia 22 de de-
zembro.
Eles foram agraciados 

Alguns servidores da Pre-
feitura de Taubaté, que estão 
lotados no prédio da CTI, ti-
veram uma rotina diferente 
na manhã desta quinta-feira, 
dia 22 de dezembro.
Eles foram agraciados com 
a apresentação musical da 
Orquestra Jovem da Fun-
dação Dom Couto, que 
executou com maestria de 
canções natalinas a John 
Lennon, Gonzaguinha, Tim 
Maia, etc.
No prédio, que 
fica na praça Felix  
Guisard funcionam os de-
partamentos de Administra-
ção e R Parcelamento pode 
ser feito até o dia 30 de De-
zembro. Quem estiver em 
débito e não aderir ao par-
celamento será negativado 
junto aos órgãos de proteção 
ao crédito. 
Quem está com impostos e 
taxas em débito com a Pre-
feitura de Campos do Jordão 

cretaria do Turismo, por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE). 
“Esses investimentos esti-
mulam o turismo, geram 
emprego, melhoram renda 
e dão mais conforto à po-
pulação”, afirmou Alck-
min.
“Os recursos deverão ser 
aplicados em obras de in-
fraestrutura, revitalização 
e programas ligados ao de-
senvolvimento do turismo 

o Operário no dia 4 de ja-
neiro, às 16h45, no estádio 
do Joaquinzão. Logo em 
seguida, no mesmo dia, o 
Corinthians encara o Pi-
nheiro, às 18h45, também 
no Joaquinzão. No dia 6, o 
Alviazul recebe o Pinhei-
ro, às 19h, e o time da ca-

com a apresentação musi-
cal da Orquestra Jovem da 
Fundação Dom Couto, que 
executou com maestria de 
canções natalinas a John 
Lennon, Gonzaguinha, 
Tim Maia, etc.
No prédio, que 

tem uma boa chance neste 
fim de ano, para liquidar a 
dívida e aproveitar os des-
contos que a Prefeitura está 
oferecendo através do novo 
Programa de Parcelamento 
Incentivado – PPI.
Pelo modelo estabelecido, 
já aprovado pela Câmara, a 
Prefeitura apresenta descon-
tos progressivos nos juros e 
multas que variam de 100% 
para quem fizer o paga-
mento a vista, até 20% para 
quem optar por parcelamen-
to entre 32 e 36 vezes.
Só poderão ser parcelados 
os débitos contraídos até 
30 de novembro de 2016. O 
valor mínimo das parcelas 
será de R$ 60,00 para pes-
soa física e R$ 150,00 para 
empresas.
A Prefeitura já tem convê-
nio com o SERASA e vai 
inscrever os inadimplentes 
ao término do programa de 
parcelamento. No caso de 

em municípios reconheci-
dos como estâncias, entre 
balneárias, turísticas, hi-
drominerais e climáticas. 
Um importante apoio do 
Governo do Estado”, ex-
plica o secretário-chefe da 
Casa Civil, Samuel Morei-
ra. Desde o início do ano, 
o Governo do Estado já 
firmou 955 convênios com 
531 municípios paulistas e 
entidades, totalizando R$ 
824 milhões em investi-
mentos.

pital enfrenta o Operário, 
às 21h. No dia 8, Pinheiro 
e Operário abrem a última 
rodada da 1ª fase, às 15h, 
e os taubateanos medem 
forças contra o Alvinegro, 
às 17h. Ao todo, 120 equi-
pes participam do torneio, 
em 30 sedes diferentes.

fica na praça Felix  
Guisard funcionam os de-
partamentos de Adminis-
tração e Recursos Huma-
nos; Compras; Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social; entre outros 
setores.

empresas, a negativação im-
pede a contratação com o 
Poder Público.
“Vivemos um momento de 
incertezas no âmbito nacio-
nal. Isso se reflete nos muni-
cípios. Para conseguir gerir 
a cidade, mantendo os ser-
viços e os pagamentos em 
dia, temos que aumentar a 
receita própria. Para não pe-
nalizar quem paga em dia os 
seus tributos, seremos mais 
duros com os inadimplentes 
e não hesitaremos em nega-
tivar os devedores, junto aos 
órgãos de proteção ao cré-
dito, para aqueles que não 
aderirem ao parcelamento, 
ou atrasarem as suas parce-
las”, afirma o prefeito Fred 
Guidoni.
Como fazer para parcelar o 
débito
O contribuinte deverá fazer 
um requerimento e protoco-
lar junto ao setor de Protoco-
lo da Prefeitura, apresentan-

do, obrigatoriamente, cópia 
do RG, CPF e comprovante 
de endereço do requerente, 
até o dia 30 de dezembro de 
2016.
Mas a adesão ao programa 
só se dá após o pagamento 
do primeiro boleto que pode 
ser obtido também no site da 
Prefeitura.
O parcelamento vale para 
o pagamento atrasado de 
IPTU– Imposto Predial e 
Territorial Urbano, ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza; Contri-
buição de Melhoria; Multas 
por infrações legais ao dis-
ciplinamento para Constru-
ção no Município, às regras 
de Posturas Municipais, do 
Meio Ambiente e da Saúde 
Pública; multa e juros mora-
tórios; honorários advocatí-
cios; despesas processuais e 
demais acréscimos legais.
Se o contribuinte já tiver um 
outro parcelamento, mesmo 

que ainda esteja pagando, 
pode transferir os saldos 
remanescentes, se desejar, 
para as regras estabelecidas 
no novo programa.
O pagamento da primeira 
prestação deverá ser efe-
tuado na data de adesão ao 
Programa e, os pagamen-
tos em parcela única, para 
conseguirem o benefício de 
isenção de 100%, nos juros 
e multas, deverão ser efetu-
ados até o dia 30 de dezem-
bro.
Nos parcelamentos, o venci-
mento das prestações subse-
quentes à primeira será sem-
pre até o décimo dia útil de 
cada mês.
Confira a tabela abaixo o 
desconto progressivo:
Para pagamentos parcelados 
serão concedidos os seguin-
tes descontos  no valor inci-
dente de multas e juros:
De 02 a 06 parcelas: conces-
são de desconto em 80% nos 

juros e na multa moratórios;
De 07 a 11 parcelas: conces-
são de desconto em 70% nos 
juros e na multa moratórios;
De 12 a 16 parcelas: conces-
são de desconto em 60% nos 
juros e na multa moratórios;
De 17 a 21 parcelas: conces-
são de desconto em 50% nos 
juros e na multa moratórios;
De 22 a 26 parcelas: conces-
são de desconto em 40% nos 
juros e na multa moratórios;
De 27 a 31 parcelas: conces-
são de desconto em 30% nos 
juros e na multa moratórios;
De 32 a 36 parcelas: conces-
são de desconto em 20% nos 
juros e na multa moratórios;
Pagamento à vista: conces-
são de desconto de 100% 
nos juros e multa moratórios 
para pagamento realizados 
até o dia 30 de Dezembro 
de 2016; ecursos Humanos; 
Compras; Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social; entre outros setores.


