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A GAzetA dos Municípios

Taubaté chega a seis casos 
de sarampo confirmados

Obras no viaduto da Independência 
mudam de cabeceira em Taubaté

Mostra Pedagógica valoriza 
ensino da língua inglesa

Secretaria de Educação
de Taubaté convoca

para educação infantil

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica seis 
casos de sarampo confir-
mados. São 28 casos sus-
peitos em investigação e 
outros 12 casos descarta-
dos.
O caso confirmado é de 
uma criança de 3 anos, 
moradora  no bairro So-
nia Maria. Ela passa bem. 
Foram realizadas ações de 

A partir da próxima sema-
na, as obras de duplicação 
do viaduto da Indepen-
dência passam a ser exe-
cutadas na outra cabecei-
ra, próximo à pista sentido 
RJ-SP. Para isto, foi reali-
zada na manhã de sábado, 
dia 31 de agosto, uma ope-
ração de traslado do equi-
pamento pesado.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana programou uma 
interrupção momentânea 
do trânsito no viaduto en-
tre as 7h e 9h. O bloqueio 
acontece nas duas pistas.
Serão movidos a máquina 
de perfuração, escavadei-
ra e demais equipamentos 
auxiliares. 
A fase atual de obras é a 
da execução das funda-
ções dos pilares do novo 
viaduto.

A Secretaria de Educação 
de Taubaté organiza uma 
Mostra Pedagógica com 
o objetivo de valorizar as 
boas práticas do ensino da 
Língua Inglesa no contex-
to de escolas públicas mu-
nicipais.  O evento aconte-
ce hoje, às 18h no Centro 
de Formação de Professo-
res.
Desde o início do ano, os 
professores de inglês da 
rede possuem um grupo 
de whattsapp em que as 
práticas bem sucedidas 
em sala de aula são com-
partilhadas para que pos-
sam servir de exemplo e 
propagadas em outras uni-
dades escolares.

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca os 
responsáveis por crianças 
que possuem os nomes 
inscritos na lista de espera 
da educação infantil para 
efetivação de matrícula 
até o dia 6 de setembro. 
Nessa convocação, foram 
chamadas 99 crianças 
para os níveis berçário 
(45), maternal I (29) e ma-
ternal II (25). As matrícu-
las devem ser realizadas 
na sede da secretaria, que 
fica à praça Oito de Maio, 

bloqueio vacinal no entor-
no do bairro. Esta criança 
já tinha sido vacinada.
As doses contra o sarampo 
estão disponíveis em todas 
as unidades de saúde que 
dispõem de salas de vaci-
nação em Taubaté. A rela-
ção das unidades pode ser 
conferida pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
unidadesdesaude/.
Crianças entre seis meses 

Em paralelo, as atividades 
no canteiro de obras mon-
tado em uma área próxima 
continuam, com a confec-
ção de 10 vigas com 30 
metros de comprimento e 
de 20 vigas com 15 metros 
de comprimento. As vigas 
são de concreto armado e 
protendido, que usa uma 
estrutura de cabos de aço 
ancorados e tracionados, o 
que aumenta sua resistên-
cia.
Todas as etapas de obras 
passam pelo crivo da No-
vaDutra e da Agência Na-
cional de Transporte Ter-
restre (ANTT).
O novo viaduto da In-
dependência integra o 
pacote de obras do Ace-
lera Taubaté,  programa 
de mobilidade urbana e 
de cunho socioambiental 

As atividades passam a ter 
o aluno como protagonis-
ta no processo de ensino-
-aprendizagem, com con-
teúdos lúdicos, tornando 
a aprendizagem mais sig-
nificativa. Um exemplo 
é a gravação de vídeos 
em que os alunos fazem 
entrevistas, o uso das re-
des sociais e aplicativos, 
colocando a tecnologia a 
favor do ensino. Além dis-
so, o professor que tenha 
dificuldade em trabalhar 
algum conteúdo pode so-
licitar ao professor técnico 
da disciplina auxílio para 
uma aula compartilhada, 
com ajuda na construção 
do plano e aplicação da 

17 no centro.
Para os interessados em 
ingressar na rede munici-
pal de ensino, a prefeitura 
reforça que: para crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete me-
ses, e para o Ensino Fun-
damental a realização da 
matrícula é imediata, bas-
ta o responsável solicitar a 
vaga na Secretaria de Edu-
cação. Somente há neces-
sidade de inscrição em lis-
ta de espera, as crianças de 
quatro meses a três anos e 

e 11 meses podem ser va-
cinadas contra o sarampo. 
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté reforça 
que, mesmo com a apli-
cação dessa dose, estão 
mantidas as demais vaci-
nações no calendário, aos 
12 meses e reforço aos 15 
meses.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3629-6232.

executado por meio de um 
financiamento internacio-
nal. A obra tem custo de 
R$ 14,33 milhões e pre-
visão de conclusão no pri-
meiro semestre de 2020. O 
viaduto atual vai dar lugar 
a duas novas pistas, cada 
uma com 12 metros, sen-
do 9 metros de faixas de 
rolamento e 3 metros de 
passeio.
A duplicação da estrutura 
vai ampliar a capacida-
de de tráfego e facilitar o 
deslocamento de motoris-
tas, ciclistas e pedestres. 
Isso tudo sem interromper 
o trânsito local durante o 
período de obras. O proje-
to também vai contemplar 
melhorias nos acessos dos 
km 111 e km 113 da Via 
Dutra, oferecendo mais 
segurança viária.

aula. O inglês como prá-
tica social também leva 
aos alunos temas como ra-
cismo, tabagismo, preser-
vação ambiental e outras 
propostas.
O objetivo do encontro de 
terça é reunir pesquisado-
res e professores de lín-
gua Inglesa da educação 
básica a fim de discutir e 
refletir sobre as inovações 
metodológicas na escolas 
públicas. Cerca de 40 pro-
fessores da Rede Munici-
pal de Ensino participam 
do evento. A iniciativa da 
mostra está associada às 
normativas  da Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC).

sete meses.
Para realizar a matrícula é 
necessário apresentar ori-
ginal e cópia dos seguin-
tes documentos: certidão 
de nascimento da criança; 
CPF da criança e do res-
ponsável; cartão SIM da 
criança; comprovante de 
endereço atual em nome 
do responsável e docu-
mento com foto do res-
ponsável. O atendimento é 
de segunda, quarta e sex-
ta das 8h às 11h e terça e 
quinta das 14h às 17h.
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Miscelânea
Curiosidades

Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Baleai de baleias
Bando de pássaros
Boiada de bois
Burricada de burros
Cardume de peixes
Cáfila de camelos
Colméia ou enxame de abelhas
Comboio de animais de carga
Falo de cabras
Fauna de animais de uma região
Gataria de gatos
Manada de bois, búfalo ou elefantes 
Matilha de cães
Ninho de pintos
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.)
Rebanho de gado ou ovelhas
Panapaná de borboletas
Plantel de cavalos
Récua de bestas de carga ou cavalgadura
Revoada de pássaros
Tropa de cavalos ou lhama
Vara de porcos

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer 
tipo de distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo 
para não deixar esse amor morrer, mas nem sempre isso é possível. É di-
fícil aceitar que o amor morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte 
da vida.
***
Vigiar não é desconfiar. É aceitar a própria luz, ajudando os que se encon-
tram 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 personalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja fe-
liz 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 da boa vontade, o enten-
dimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É compreender 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

É um amor pobre aquele que se pode medir.
Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.
A doença invisível acompanha uma decisão errada.
O passado não se apaga com borracha.
Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, poucos falam.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
A razão faz o homem e o entendimento o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.
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Pindamonhangaba
recebe estudo inédito de

alimentação e nutrição infantil

O Estudo Nacional de 
Alimentação e Nutrição 
Infantil (Enani), pesquisa 
da UFRJ encomendada 
pelo Ministério da Saúde, 
chega a Pindamonhanga-
ba. Em todo o estado de 
São Paulo, serão percor-
ridos 1.530 domicílios de 
14 cidades, até setembro. 
Essa é a quinta fase do in-
quérito, que, pela primeira 
vez no país, coletará infor-
mações detalhadas sobre 
hábitos alimentares, peso 
e altura de crianças de até 
cinco anos. Também se-
rão realizados exames de 
sangue nos participantes 
com mais de seis meses 
de vida e o mapeamento 
sanguíneo de 12 micronu-
trientes, como os minerais 
zinco e selênio, e vitami-
nas do complexo B, além 
de investigadas informa-
ções sobre amamentação, 
doação de leite humano, 
consumo de suplementos 
de vitaminas e minerais, 
habilidades culinárias, 
ambiente alimentar e con-
dições sociais da família. 
Ao todo, 15 mil famílias 
serão visitadas pelos pes-
quisadores do Enani, em 
123 municípios brasilei-
ros. O objetivo do estu-
do é obter dados inéditos 
sobre o crescimento e o 
desenvolvimento infantil 
para compor um retrato da 
nutrição infantil no Bra-
sil, que possa subsidiar 
a elaboração de políticas 
públicas na área de saú-
de e nutrição no futuro. 

O coordenador nacional 
do Enani, o pesquisador 
Gilberto Kac, destaca que 
um inquérito tão completo 
como este trará informa-
ções inéditas sobre ali-
mentação infantil e o perfil 
de deficiência de vitami-
nas e minerais das crian-
ças brasileiras. “Os dados 
sobre estado nutricional 
antropométrico poderão 
ajudar a responder, por 
exemplo, se a desnutrição 
está realmente diminuindo 
como um problema epide-
miológico. Por outro lado, 
o estudo deverá corrobo-
rar a acertada definição 
do Ministério da Saúde 
em indicar a prevenção da 
obesidade com prioridade 
em sua agenda”, adianta o 
pesquisador.
Visitas domiciliares
A 5ª fase do Enani visi-
ta, entre agosto e setem-
bro, 2.760 domicílios em 
São Paulo e Goiás. Em 
São Paulo, 1.530 domicí-
lios serão percorridos em 
14 cidades: Araraquara, 
Campinas, Diadema, Gua-
rulhos, Itaquaquecetuba, 
Osasco, Pindamonhanga-
ba, Ribeirão Preto, San-
to André, São Bernardo 
do Campo, São José dos 
Campos, São Paulo, São 
Vicente e Sorocaba.
O Enani percorre, desde 
março, 8.540 casas em 15 
estados: Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo, Bahia, Minas 
Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Dis-

trito Federal, Mato Gros-
so, Paraná, Acre, Amazo-
nas, Rondônia, Roraima e 
Tocantins, nas quatro pri-
meiras fases da pesquisa. 
Até o fim do ano, todos os 
estados brasileiros rece-
berão os pesquisadores de 
campo.
Segurança
As visitas domiciliares do 
Enani são realizadas por 
pesquisadores de campo 
identificados com cami-
sas e crachás contendo 
o nome e a fotografia do 
entrevistador, além do lo-
gotipo do Ministério da 
Saúde. Os dados informa-
dos são sigilosos e, em hi-
pótese alguma, os nomes 
das crianças ou dos seus 
responsáveis serão identi-
ficados.
A participação dos indi-
víduos é voluntária. No 
início da pesquisa, o en-
trevistador explica todos 
os procedimentos e entre-
ga aos participantes um 
Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Esse 
documento informa sobre 
todos os detalhes do es-
tudo e orienta como o se-
lecionado pode entrar em 
contato com a central do 
estudo para tirar dúvidas, 
incluindo a opção gratui-
ta de ligar para o número 
0800 808 0990. A realiza-
ção da pesquisa segue ri-
gorosa metodologia cien-
tífica e foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pes-
quisa com Seres Humanos 
da UFRJ.
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Inscrições para o “Treinão 
Rosa” começam hoje
em Pindamonhangaba

Fundo Social abrirá inscrições 
para curso de garçom e garçonete

As inscrições para a se-
gunda edição do “Treinão 
Rosa” poderão ser realiza-
das hoje. 
O evento é viabilizado 
pelo GAPC (Grupo de 
Apoio às Pessoas com 
Câncer) em parceria com 
o Fundo Social de  Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba, com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
Com lema solidário “você 
e mais um amigo tiram 
uma pessoa da fila do 
SUS”, o “Treinão Rosa” 
consiste em uma corrida 
e visa conscientizar sobre 
a prevenção do câncer de 
colo de útero e de mama. 
O evento acontece no dia 
27 de outubro, às 9 horas, 

O Fundo Social de Cara-
guatatuba continua com a 
promoção de oportunida-
des à população. Nos dias 
5 e 6 de setembro estarão 
abertas inscrições para o 
curso de garçom e garço-
nete para atendimento em 
restaurantes, quiosques e 
buffets.
As inscrições serão rea-
lizadas na sede do Fundo 
Social, das 8h30 às 16h30, 
no Centro. Os interessa-
dos devem levar originais 

no Parque da Cidade. De 
acordo com informações 
dos organizadores, no úl-
timo ano, foram arreca-
dados aproximadamente 
12 mil reais, e foi possível 
realizar 210 exames. Os 
participantes do “Treinão 
Rosa” poderão escolher 
duas modalidades: a ca-
minhada 1k a, corrida de 5 
ou 10k.
As inscrições terão o valor 
R$ 30 e garantem camise-
ta e medalha pós-treino. 
Elas podem ser feitas 
com a Turma da Corri-
da (99151-3483), RK 
Runners (99186-6398), 
Sou + Turma da Corri-
da (98190-0506), Espaço 
FIT (98255-3051), Flores 
Roupas Fitness (99189-

e cópias dos documentos 
pessoais (RG, Título de 
Eleitor e comprovante de 
endereço). Podem parti-
cipar homens e mulheres, 
com mais de 18 anos de 
idade.
O curso gratuito será mi-
nistrado pela JM Produ-
ções de Eventos, com 
carga horária de 40 horas, 
sendo realizado as segun-
das, quartas e sextas-fei-
ras, das 18h30 às 21h45, 
no Instituto Federal – 

3491) ou no  Fundo Social 
de Solidariedade (3643-
2223 ou rua Deputado 
Claro César, 53, centro) 
ou ainda no GAPC (3613- 
4901 ou na rua Doutor 
Souza Alves, 369 – centro 
de Taubaté).
A retirada do kit pode ser 
feita no sábado 26 de ou-
tubro, das 10 às 20 horas, 
no Shopping Pátio Pinda 
ou no dia da corrida, 27 de 
outubro, no Parque da Ci-
dade das 7h30 às 9 horas. 
Para mobilizar ainda mais 
a solidariedade o GAPC 
deixa aberto o convite 
para a doação de fraldas 
geriátricas para aqueles 
que desejarem, a doação 
poderá ser feita no mo-
mento de entrega dos kits.

Campus Caraguatatuba, a 
partir do dia 10 de setem-
bro.
O objetivo do curso é 
preparar pessoas para 
o mercado de trabalho, 
principalmente para alta 
temporada, quando o co-
mércio de alimentos busca 
profissionais para comple-
tar o quadro. 
Outra área do                                     
mercado é a capacitação 
de garçons para eventos e 
buffet.
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Prefeitura de Caraguatatuba publica editais para
interessados em explorar Complexo Turístico

do Camaroeiro e Morro Santo Antônio

REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com descontos 
de juros e multas é prorrogado até dia 30 de setembro

Banco de Alimentos comemora dois anos com curso 
para entidades de assistência social de Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Planejamento 
Estratégico e Desenvolvi-
mento, publicou o edital 
de chamamento público 
para Procedimento de 
Manifestação de Interesse 
(PMI) para os serviços de 
operação, manutenção e 
exploração comercial de 
equipamentos e serviços 
do Complexo Turístico do 
Mirante do Camaroeiro.
Os interessados deverão 
solicitar autorização para 

Os contribuintes podem 
quitar seus débitos com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba até o dia 30 de setem-
bro, com a dispensa da in-
cidência de multas e juros 
de mora, dentro do Progra-
ma de Recuperação Fiscal 
(REFIS/LC 75/2019).  Os 
interessados em utilizar o 
benefício devem procurar 
à Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda, das 
9h às 16h30, no Paço Mu-
nicipal, no Centro.

Dentro das comemora-
ções dos dois anos de fun-
cionamento do Banco de 
Alimentos da Secretaria 

participação do certame 
até as 16h30 do dia 16 
de setembro, na Avenida 
Siqueira Campos, 44, no 
Centro. O edital encon-
tra-se disponível no site 
da Prefeitura: www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/licita-
ções.
Poderão participar deste 
PMI pessoas físicas ou ju-
rídicas de direito privado, 
individualmente ou em 
grupo. Caberá ao Conse-
lho Gestor do Programa 
de Parcerias Público-Pri-

Iniciado no dia 1º de 
agosto, o REFIS concede 
anistia, com descontos de 
juros e multas, para con-
tribuintes com débitos de 
tributos municipais, ante-
riores a 31 de dezembro 
de 2018. O Decreto nº 
1.126, de 29 de agosto de 
2019, estendeu o período 
do REFIS por mais 30 dias 
(Diário Oficial Eletrônico/ 
Edital 136).
Ao todo, 5.288 atendi-
mentos foram registrados 

de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, foi rea-
lizado, nessa quinta-feira 
(29/08), mais um curso 

vadas (CGP) verificar as 
empresas aptas a recebe-
rem a autorização para 
elaboração dos estudos.
O vencedor do chamamen-
to deverá realizar serviços 
de alimentação, manuten-
ção e segurança de toda 
área concessionada (como 
o Teatro de Arena, banhei-
ros públicos, Centro de 
Apoio ao Turista, estacio-
namento e acessos).
É importante salientar 
que o chamamento públi-
co obriga que o acesso ao 

no período da anistia até a 
última sexta-feira (16/08).  
O valor arrecadado para 
os cofres municipais tota-
liza R$ 5.688.953,14 até 
o momento. Desse mon-
tante, R$ 3.692.545,60 
correspondem às guias 
quitadas à vista no REFIS, 
R$ 825.141,73 aos parce-
lamentos da anistia e R$ 
1.171.265,81 estão rela-
cionados aos parcelamen-
tos comuns (60x).
Os descontos variam 

de Hortas e Temperos, em 
parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca e Casa de 

local permanecerá gratui-
to e a receita do conces-
sionário será proveniente 
da prestação de serviços 
de exploração e operação 
das estruturas, serviços de 
alimentação e outros ser-
viços adicionais que po-
derão ser oferecidos aos 
visitantes.
O Complexo Turístico do 
Camaroeiro será o maior 
equipamento turístico do 
Litoral Norte, cujo inves-
timento gira em torno de 
R$ 3 milhões. 
A verba é oriunda do 
DADE (Departamento de 
Apoio e Desenvolvimen-
to às Estâncias), ligado a 
Secretaria Estadual de Tu-
rismo.
O local está recebendo 
novo acesso pavimentado 
com drenagem, paisagis-
mo, mirante e estacio-
namento para 173 vagas 
(ônibus, carros e motos). 
Além disso, o local rece-
be as obras do Teatro de 
Arena, que terá palcos e 
arquibancada linear para 

conforme a forma de pa-
gamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou 
parcelamento. Por exem-
plo, desconto de 100% do 
valor de juros e multa no 
pagamento em cota única; 
80% para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; e 70% do valor de 
juros e multa para paga-
mento em até seis parcelas 
mensais iguais.
A falta de pagamento de 
três parcelas, consecutivas 
ou não, nos prazos fixados 
ou atraso superior a três 
meses, importará na ca-
ducidade e cancelamento 
do benefício e da dispen-
sa das penalidades mora-
tórias, voltando a incidir 
sobre o débito as conse-
quências da mora. Em 
qualquer modalidade de 
parcelamento, em hipóte-
se alguma a parcela pode-
rá ser inferior a 10 VRM’s 
(Valor de Referência do 
Município/ 1 VRM= R$ 
3,48).

Agricultura de Caragua-
tatuba (Saa/SP). A forma-
ção foi ministrada pela 
técnica em agropecuária, 
Cláudia Viana, e o enge-
nheiro agrônomo, Gil-
berto Figueiredo, voltada 
às entidades sociais que 
possuem cadastro junto ao 
Banco de Alimentos. Par-
ticiparam representantes 
do Restitui, Viva a Vida, 
Associação Barnabé, Lar 
São Francisco de Assis, 
Associação dos Aposen-
tados de Caraguatatuba, 
Casa de Acolhida e Re-
nascer. Após o curso, os 
participantes receberam 

350 pessoas.
O Complexo Turístico terá 
ainda restaurantes, Centro 
de Exposições e funicular 
(vagões em trilhos e ca-
bos) para a subida até o 
alto do Morro do Cama-
roeiro, além de estaciona-
mento.
Morro Santo Antônio
Também foi publicado o 
edital de chamamento pú-
blico para os serviços de 
implantação, operação, 
manutenção e exploração 
comercial de equipamen-
tos e serviços do Morro 
Santo Antônio.
O vencedor deverá realizar 
serviços de alimentação, 
manutenção e segurança 
de toda área concessiona-
da (como o monumento de 
Santo Antônio, as rampas, 
estacionamento, banhei-
ros públicos, Centro de 
Apoio ao Turista, esta-
cionamento e acessos). O 
chamamento obriga que o 
acesso ao local permaneça 
gratuito.
Os interessados deverão 

Os honorários advoca-
tícios (sucumbências), 
devidos em razão dos dé-
bitos ajuizados, no valor 
correspondente a 10% do 
montante executado ou 
definido judicialmente, se-
rão pagos integralmente, 
sem qualquer desconto, da 
seguinte forma: à vista, na 
hipótese de o contribuinte 
optar pelo pagamento em 
cota única da dívida; e em 
três vezes, na hipótese de 
o contribuinte optar pelo 
pagamento parcelado (três 
ou seis vezes).
Atualmente a dívida ativa 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba gira em torno de R$ 
831,830 milhões, relativos 
a 30.691 cadastros deve-
dores. O prazo do REFIS 
pode ser prorrogado uma 
única vez, por meio de 
Decreto do Poder Execu-
tivo.
A Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, locali-
zado na Rua Luiz Passos 

certificado e mudas de 
plantas, além de participa-
rem da comemoração pelo 
aniversário com a equipe 
do Banco de Alimentos.
Comemoração – Em dois 
anos, o Banco de Alimen-
tos recebeu aproximada-
mente 100 toneladas de 
alimentos e repassou 80 
toneladas de alimentos 
para 28 entidades sociais, 
beneficiando aproximada-
mente três mil pessoas.
O Banco de Alimentos 
também trabalha com a 
valorização da agricultu-
ra familiar local, captando 
doações de agricultores da 

solicitar autorização para 
participação até as 16h30 
do dia 16 de setembro na 
Avenida Siqueira Campos, 
44, no Centro. O edital en-
contra-se disponível no 
site da Prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
licitações.
O Morro Santo Antônio é 
um dos pontos turísticos 
mais visitados em Cara-
guatatuba, segundo pes-
quisa feita pela Secretaria 
Municipal de Turismo.
Recentemente, a Prefeitu-
ra realizou benfeitorias no 
local com a construção de 
mirantes com pergolados, 
bancos, decks ecológicos, 
aparelhos de ginástica, 
lixeiras e a instalação de 
rampa de estrutura metá-
lica para a prática de voo 
livre.
Foram colocadas também 
guias ao longo do trecho 
de aproximadamente 1,5 
km da subida do morro. 
Está prevista ainda a ins-
talação de iluminação pú-
blica em todo o trecho.

Júnior, 50 – Centro. O 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de contatos são (12) 
3897-8182/8166/8222. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou no WhatsApp 
(12) 99755-2601.
Requerimento
Para facilitar o atendi-
mento traga o número de 
identificação do imóvel 
e/ou inscrição municipal, 
requerimento preenchi-
do e cópia do RG e CPF. 
Caso o requerente não 
seja o contribuinte cadas-
trado, é necessário trazer 
a procuração. O reque-
rimento e o modelo de 
procuração estão disponí-
veis no link, http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/programa-de-recupe-
racao-fiscal-refis-da-pre-
feitura-de-caraguatatuba/, 
localizado no banner rota-
tivo do site da Prefeitura.

região, firmando parce-
rias, além de inseri-los em 
eventos para fomentar a 
divulgação e interação dos 
comerciantes.
Além das doações, o local 
também promove ações 
socioeducativas, por meio 
de atividades de educação 
nutricional e cursos de 
Boas Práticas de Manipu-
lação e Aproveitamento 
Integral de Alimentos às 
entidades sociais e os mu-
nícipes de Caraguatatuba. 
Cerca de 650 pessoas já 
receberam as capacitações 
que ocorrem mensalmente 
no local.


