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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura conclui ampliação 
do COI em Taubaté

Alessandro da Silva concorre 
a melhor do ano pelo Comitê 

Paralímpico Brasileiro

Área Verde do Castolira recebe 
revitalização em Pinda

Trânsito tem intervenções para 
obras de manutenção de rede 

de esgoto em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
concluiu neste mês a am-
pliação do Centro de Ope-
rações Integradas (COI).
Além dos segmentos da 
Segurança Pública (Polí-
cia Militar, Guarda Mu-
nicipal, Bombeiros, De-
fesa Civil), o sistema de 
vigilância por câmeras 
possui interfaces volta-
das à Mobilidade Urbana 
e também traz  benefícios 
diretos para a fiscalização 
do descarte irregular de 
lixo e entulhos, além do 
monitoramento do deslo-
camento de ambulâncias 
em caso de acidentes, por 
exemplo.
O sistema de monitora-
mento foi inaugurado em 
2014 com 100 câmeras e 
posteriormente ampliado 
para 130 equipamentos. 
Agora outras 30 câmeras 
reforçam o cinturão de se-

O paratleta Alessandro da 
Silva, da equipe Esporte 
Para Todos, da Prefeitu-
ra de Taubaté, está entre 
os indicados pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro ao 
prêmio de Melhor Atleta 
de 2019.
A honraria faz parte do 
Prêmio Paralímpicos 
2019, que homenageia os 
destaques do ano no pa-
radesporto nacional. Ele 
disputará o prêmio com 

A área verde na entrada do 
Castolira está recebendo 
uma revitalização geral, 
com a construção de uma 
pista de caminhada. O lo-

Nesta sexta-feira, dias 12 
e 13 de dezembro, estão 
previstas interdições no 
trânsito em Taubaté para 
obras de manutenção da 
rede de esgoto a serem 
executadas pela Sabesp.
Nesta quinta-feira, das 8h 
às 14h, as obras são no 
bairro Baronesa, na rua 
Lourenço Righetti, no cru-

gurança e as 130 já exis-
tentes foram substituídas 
por equipamentos mais 
modernos. Os prédios 
públicos também contam 
com monitoramento cons-
tante com a operação de 
204 equipamentos. A cen-
tral de monitoramento é 
operada pela Secretaria de 
Segurança Pública e fun-
ciona 24 horas por dia.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-
sos à cidade e permitem 
a localização e recupera-
ção de carros furtados e 
roubados. Em março de 
2017, o SIOPM (Sistema 
de Informações Opera-
cionais da Polícia Militar) 
foi instalado, permitindo 
que as ligações feitas ao 
190 sejam direcionadas ao 
COI quando a natureza da 

Daniel Dias, da natação, e 
Petrúcio Ferreira, também 
do atletismo.
Em 2019, Alessan-
dro da Silva conquis-
tou o bicampeonato                                               
mundial no lançamento 
de disco, estabelecendo o 
novo recorde mundial da 
prova. 
No Parapan de Lima, trou-
xe duas medalhas de ouro, 
no lançamento de disco e 
no arremesso de peso.

cal que antes era um ver-
dadeiro depósito de lixo 
irregular, agora vai rece-
ber o plantio de árvores, 
academia da melhor ida-

zamento da av. Escolásti-
ca Maria de Jesus e tam-
bém com interdição na rua 
Irmã Cornélia com a rua 
Madre Maria Teodora Voi-
ron. Hoje, das 8h às 15h, 
a interdição será total no 
bairro Cidade de Deus, na 
altura da av. Dom Pedro 
I, número 4337. O desvio 
será pela avenida Monse-

ocorrência estiver relacio-
nada a questões munici-
pais.
No segmento da Mobili-
dade Urbana, o COI conta 
com diversos equipamen-
tos de trânsito, entre rada-
res fixos, radares móveis, 
fiscalização de avanços 
semafóricos e lombadas 
eletrônicas.
Em cinco anos de funcio-
namento, o COI registrou 
mais de 20.000 ocorrên-
cias. A lista completa com 
os endereços das câmeras 
de monitoramento, rada-
res fixos, equipamentos de 
avanço semafórico, lom-
badas eletrônicas e pre-
visão de monitoramento 
com radares móveis estão 
disponíveis nos endereços 
eletrônicos: http://www.
taubate.sp.gov.br/coi/ e 
http://www.taubate.sp.
gov.br/radar/.

Com o título mundial, o 
taubateano é o primeiro 
atleta da cidade a estar 
com vaga garantida nos 
Jogos Paralímpicos de Tó-
quio 2020.
A 9ª edição do Prêmio Pa-
ralímpicos acontece dia 
17 de dezembro no Hotel 
Unique, em São Paulo. A 
cerimônia começa às 20h 
(horário de Brasília), com 
transmissão ao vivo pelo 
canal SporTV 2.

de, parque infantil e ou-
tras melhorias para o lazer 
da população, que poderá 
aproveitar melhor o espa-
ço.

nhor José Bonifácio Mo-
reira seguindo pela rua 
Almirante Barroso e rua 
Embaixador José Carlos 
Soares, voltando sentido 
av. Dom Pedro I.
Todas as vias estarão sina-
lizadas e haverá apoio dos 
agentes de trânsito para 
dar orientação e garantir a 
fluidez viária.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.

Papai Noel encanta
moradores do Araretama

Os moradores do Arare-
tama se encantaram com 
o “Paradão de Natal”, 
que levou o Papai Noel, 
os duendes e várias atra-
ções ao bairro. A con-
centração do ‘Paradão de 
Natal’ ocorreu na entrada 
do bairro (Estrada Carlos 
Lopes Guedes Filho), às 
19 horas, e seguiu desfi-
lando pelas ruas até che-

gar à praça “Pastor José 
Ezequiel da Silva”, onde a 
festa se entendeu até às 23 
horas.
Pelo trajeto, centenas de 
crianças se divertiram e se 
emocionaram com o Bom 
Velhinho, além da ‘Carreta 
do Dogão’, grupo de car-
ros ‘Voando Baixo’, ‘Ôni-
bus Voador’ e seus perso-
nagens mágicos (Mickey 

Mouse, Homem Aranha, 
Palhacinhos e outros), 
Cia. Colhendo Sorrisos. 
Na praça lotada de mora-
dores, além de receber as 
cartinhas das crianças, o 
Papai Noel, juntamente 
com a Mamãe Noel e os 
duendes, esbanjou simpa-
tia e também dançou mú-
sicas natalinas e tirou fo-
tos com o público.
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Parque da cidade ganha café
literário neste domingo em Pinda

Novos carros vão agilizar atendimentos 
do Bolsa Família em Pinda

Pinda encerra com sucesso participação 
na Final Estadual dos Jori

Festival de Marchinhas 2020 
abre inscrições em Pinda

Michel Teló, Detonautas, Melim e Ana 
Carolina são algumas das atrações 
do Caraguatatuba Summer Festival

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, e o Fundo Social 
de Solidariedade inaugu-
ram, neste domingo (15), 
às 10 horas, o Café Literá-
rio, no Parque da Cidade. 
A solenidade contará com 
a apresentação musical de 
Paola Manfredine, com 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba adquiriu dois 
veículos 0km para atender 
demandas do CadUnico 
do Bolsa Família no mu-
nicípio. Os veículos foram 
comprados com recurso 
federal que Pindamonhan-
gaba recebe para apoio ao 
programa Bolsa Família.
A Secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula 
Miranda, explicou que os 
carros serão usados pelas 
equipes que trabalham 
com o Bolsa Família para 
atender as demandas dos 

Pindamonhangaba encer-
rou, na noite de segunda-
-feira (10), sua participa-
ção na Final Estadual dos 
23º JORI – Jogos Regio-
nais do Idoso, realizada 
em Jundiaí. 
A última modalidade foi 
a dança de salão, em que 
a cidade foi representada 
pelo casal Maria Clara 
Romão de Paiva e João 
Batista dos Santos, que 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abre inscrições 
para o 13º Festival de 
Marchinhas, que será rea-
lizado em 16 de fevereiro 
de 2020. Nesta edição, o 
homenageado será “Gua-
rani Marcondes Avelar”.
As inscrições estarão 
abertas a partir de segun-
da-feira, dia 16 de dezem-
bro, e seguem até o dia 30 
de janeiro de 2020. A di-
vulgação dos selecionados 
será no dia 7 de fevereiro. 
Ensaio e eliminatórias se-
rão de 13 a 15 e a grande 
final, com premiação, está 
marcada para o dia 16 de 

O Caraguatatuba Summer 
Festival 2019/2020 já está 
no ar com atrações progra-
madas a partir do dia 28 de 
dezembro até 15 de feve-
reiro, na Praça da Cultura 
(Centro), Praça de Even-
tos do Porto Novo (Região 
Sul) e Massaguaçu.
A programação de shows 
foi divulgada pelo prefei-
to Aguilar Junior em live 
transmitida pelo facebook 
na noite desta quarta-feira 
(11/12).
Segundo o prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar Ju-
nior, neste ano o objetivo 
foi apresentar uma grade 
eclética, conforme pedido 
da população.
Serão 11 atrações musi-
cais de renome nacional 
que vão passar pelos pal-
cos da cidade. Todos os 
espaços serão cercados e 
terão esquema de seguran-

blues e jazz.
O espaço cultural será um 
centro de atividades cul-
turais e artísticas, além 
de informações turísticas, 
dentro do Parque, locali-
zado na casa que foi mo-
rada da família Alckmin, 
próxima ao portal de en-
trada, e que recebeu diver-
sas melhorias. Por ser um 

beneficiados, tanto dire-
tamente pelo CadUnico, 
quanto pelas unidades do 
Cras – que também fa-
zem serviços para o Bolsa 
Família. “Usaremos para 
atualização de cadastro 
dos moradores cadastra-
dos e beneficiados, visitas 
domiciliares a estas famí-
lias, verificação de denún-
cias e outras atividades 
ligadas ao Bolsa Família”.
Segundo ela, isso dará agi-
lidade no atendimento das 
demandas. “É um trabalho 
muito complexo e abran-

competiram na catego-
ria C (acima de 80 anos), 
dançando os ritmos valsa 
e bolero.
O secretário de Esportes 
Antônio Macedo Gíudice, 
agradeceu todos os parti-
cipantes da competição, 
dirigentes e funcionários 
e, ainda, ao apoio da Pre-
feitura para que os atletas 
da melhor idade da Se-
melp participassem dos 

fevereiro.
As inscrições serão reali-
zadas somente online, pelo 
site oficial da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que é 
o www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. Do total de 
obras inscritas, serão se-
lecionadas 20 marchinhas 
para as duas eliminatórias, 
que terão apresentações de 
dez por dia. A seleção das 
composições será feita por 
pessoas indicadas pela Co-
missão Organizadora, com 
comprovada competência 
na área musical e carnava-
lesca. O Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 

ça, a pedido das autorida-
des policiais.
O investimento gira em 
torno de R$ 710 mil, 
53% menor que o ano 
passado quando foram                                
disponibilizados cerca de 
R$ 1,5 milhão do orça-
mento da Secretaria de 
Turismo.
Nos próximos dias, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
também fará a divulgação 
das bandas e artistas locais 
que vão abrir os shows das 
atrações principais, bem 
como as atrações serão 
realizadas no Mirante Pôr 
do Som e no Massaguaçu.
Calendário de shows:
28/12 (Sábado)
21h: Jamil
Praça da Cultura – Centro
04/01 (Sábado)
21h: Michel Teló
Praça da Cultura – Centro
11/01 (Sábado)

espaço literário, contará 
com um acervo de livros 
disponíveis para leitura 
da população. A intenção 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo e do Fundo So-
cial é realizar para o pró-
ximo ano um chamamento 
para que um café funcione 
no espaço, completando 
ainda mais o ambiente.

gente na cidade e que en-
volve muitas equipes da 
Assistência Social. Temos 
hoje cerca de 16 mil famí-
lias cadastradas no Bolsa 
Família, sendo que 8 mil 
são beneficiadas pelo pro-
grama. Assim é um volu-
me muito grande e os car-
ros vão ajudar bastante em 
todo o processo”, garan-
tiu. Os veículos chegaram 
no fim de novembro de 
2019 e devem ser usados 
a partir de janeiro de 2020 
– após documentação, em-
placamento e seguro.

23° JORI.
Na competição, Pinda foi 
representada por 14 atle-
tas nas modalidades de 
atletismo, coreografia, na-
tação e dança de salão. A 
fase estadual conta com 
participação de campe-
ões Sul Americano e Bra-
sileiro que representam 
seus municípios não só no 
JORI, mas em outras com-
petições.

Pindamonhangaba é pro-
movido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, em cum-
primento às Leis nº 5315 
de 21/12/2011 e 5741, de 
16/12/2014 e tem como 
objetivo resgatar e divul-
gar a tradição das marchi-
nhas de carnaval e incen-
tivar a criatividade dos 
compositores populares 
de todo o país.
Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 
3642-1080 ou e-mail cul-
tura@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

22h: Rastapé
Praça de Eventos – Porto 
Novo
12/01 (Domingo)
21h: Ana Carolina
Praça da Cultura – Centro
17/01 (Sexta-Feira)
21h: Demônios da Garoa
Praça da Cultura – Centro
18/01 (Sábado)
21h: Chimarruts
Massaguaçu
24/01 (Sexta-Feira)
21h: Planta & Raiz
Praça da Cultura – Centro
25/01 (Sábado)
21h: Os Travessos
Praça da Cultura – Centro
02/02 (Domingo)
21h: Falamansa
Praça da Cultura – Centro
07/02 (Sexta-Feira)
21h: Detonautas
Praça da Cultura – Centro
15/02 (Sábado)
21h: Banda Melim
Praça da Cultura – Centro

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial referente a Tomada de Preços Nº 
008/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMI-
NOSO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIMPLÍCIO 
SOARES DA CUNHA NETO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Data da realização: 
17/12/2019 – às 14h00min no setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP – 
André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.

Termo de Retificação de Publicação - CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SI-
NALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE-
XOS - Na publicação à página de nº 255 do Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, do dia 22/11/2019, com referência ao número do Edi-
tal, onde se lê: EDITAL Nº 077/2019; leia-se: EDITAL Nº 080/2019. 
Publique-se. Potim, 12 de dezembro de 2019. André L. S. Oliveira 
– Presidente da Comissão de Licitação.
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Usuários do serviço de transporte
universitário têm até hoje

para se recadastrarem

Eleitores de Caraguatatuba têm 
até a próxima quinta-feira para

fazer o cadastramento biométrico

2ª via do carnê do IPTU 2020
estará no site da Prefeitura de
Caraguatatuba no dia 2 janeiro

Prefeitura encaminha para licitação 
projeto para reforma das UBS’s Casa 

Branca, Tinga e Massaguaçu

Os alunos universitários 
que utilizaram, no 2º se-
mestre de 2019, o trans-
porte oferecido pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
com destino às Univer-
sidades de São José dos 
Campos e Taubaté, tem até 
às 16h30 desta sexta-feira 
(13/12) para realizarem o 
recadastramento relativo 

Eleitores de Caraguata-
tuba que ainda não rea-
lizaram o cadastramento 
biométrico obrigatório da 
Justiça Eleitoral têm até 
a próxima quinta-feira 
(19/12), para cadastrar as 
digitais.
Com a data limite se 
aproximando, o Car-
tório Eleitoral de                                                    
Caraguatatuba fará mais 
um plantão de final de 
semana para atender a               
população que não conse-
gue ir ao cartório nos dias 
úteis. 
O expediente será neste 
sábado e domingo (14 e 
15), das 9h às 13h.
Para realizar o procedi-
mento, é necessário estar 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda, 
disponibilizará a partir do 
dia 2 de janeiro (quinta-
-feira), a 2ª via do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 2020 no site 
www.caraguatatuba.sp.
gov.br, na parte destinada 
ao “Cidadão/Tributos”. É 
necessário ter em mãos o 
número da Inscrição Ca-
dastral do imóvel para 
acessar a 2ª via e imprimir.
A 2ª via do carnê do IPTU 
também pode ser requeri-
da a partir do dia 2 de ja-
neiro, na Área de Tributos 
Imobiliários (Cadastro/
Guichê 4), no Paço Mu-
nicipal, no Centro.  Caso 
o contribuinte não tenha o 
número, basta solicitá-lo 
pelo e-mail cadastro.fa-
zenda@caraguatatuba.sp.
gov.br ou pelos telefones 
(12) 3897-8170/8221 (Ca-
dastro). Na 1ª quinzena de 
janeiro serão distribuídos 
83.632 carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 2020 pelos 
Correios. A cota única, 
com desconto de 10%, 
vence no dia 31 de janeiro. 
Caraguatatuba espera ar-
recadar R$ 94.937.232,10, 
com o montante de carnês 
lançado.
Fevereiro – Também há 
opção de pagar à vista, 
com 5% de desconto, até 
o dia 20 de fevereiro. Há 
ainda a opção de dividir o 
carnê em 11 vezes, sendo 
a primeira parcela para o 
dia 20 de fevereiro. Nos 
dias em que o vencimento 
coincidir com finais de se-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
encaminhou para licitação 
o projeto para reformas 
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) dos bair-
ros Tinga, Casa Branca e 
Massaguaçu.
Os locais ganharão subs-
tituição dos sistemas hi-
dráulico e elétrico, novos 
pisos internos e externos, 
cobertura, reforma geral 
dos banheiros, pintura, 

ao ano letivo de 2020.
Sem a renovação do             
registro, o aluno perderá 
direito a usufruir do bene-
fício.
Os alunos ingressantes, 
que pretendem concorrer 
a uma vaga no transporte 
para universitários, deve-
rão se inscrever para lista 
de espera, no mesmo lo-

munido do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses).
Além do plantão, os mu-
nícipes de Caraguatatuba 
que forem utilizar os ser-
viços do Posto do Pou-
patempo também podem 
aproveitar a ida ao local 
para fazer a identificação 
biométrica no horário das 
9h às 17h.
O registro da biometria 
evita o cancelamento do 
título eleitoral e impede 
que o eleitor perca uma 
série de direitos e benefí-
cios, como: obter passa-
porte e CPF, fica impedido 

mana e feriados, o tributo 
poderá ser pago no próxi-
mo dia útil.
Em Caraguatatuba, não 
houve aumento no IPTU 
de 2020, apenas o índice 
da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 2,55% 
(variação de novembro de 
2018 a outubro de 2019). 
O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), e passará 
de R$ 3,48 para R$ 3,57 
no ano que vem.
A Área de Tributos Imo-
biliários (Cadastro) da 
Secretaria Municipal da 
Fazenda lançou 83.632 
carnês de IPTU. Desse 
total, 58.433 representam 
imóveis com edificações 
e 25.199 terrenos; além de 
outros 4.503 lançamentos 
como isentos ou imunes 
(Art. 150 da CF/Das Limi-
tações do Poder de Tribu-
tar).
Acessa SP (internet gra-
tuita)
A 2ª via do carnê do IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) de 2020 tam-
bém poderá ser requerida 
no Posto do Acessa SP, na 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro. O cida-
dão precisará informar o 
número da Inscrição Ca-
dastral do imóvel. Para 
utilizar os serviços do 
Acessa São Paulo é neces-
sário ir ao local munido de 
um documento de identifi-
cação com foto e fazer um 
cadastro digital para usar 

nova fachada e melhorias 
de acessibilidade.
O objetivo é dar melho-
res condições para aten-
dimento dos pacientes e 
também aos servidores 
que trabalham no local. 
A UBS Casa Branca, por 
exemplo, não recebia uma 
reforma geral há anos e 
houve pedido especial do 
Conselho Municipal de 
Saúde.
Na UBS Massagua-
çu, serão feitas refor-

cal, período e horários.
Os usuários devem com-
parecer a Secretaria Mu-
nicipal de Educação,                   
localizada na Avenida 
Bahia, 845, bairro In-
daiá, até sexta-feira, 13 
de dezembro, das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 16h30 
para realizarem o recadas-
tramento.

de ser empossado em con-
curso público, não pode 
obter empréstimos em es-
tabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, 
entre outros.
Atualmente, Caraguatatu-
ba possui 96.624 eleitores 
e 83,39% do eleitorado já 
fez o cadastramento bio-
métrico. Quem não exe-
cutar o procedimento não 
poderá votar nas próximas 
eleições.
Endereços:
Cartório Eleitoral – Ave-
nida Brasil 775 – Sumaré 
(próximo ao Fórum de Ca-
raguatatuba)
Telefone: (12) 3882-1398
Poupatempo – Av. Rio 
Branco, 955 – Indaiá

o serviço de internet gra-
tuita do posto.
O Acessa SP fica na Pra-
ça Diógenes Ribeiro de 
Lima (localizada na Av. 
da Praia), 140 – Centro. 
O horário de atendimento 
vai das 11h às 17h, telefo-
ne (12) 3883-3042.
Poupatempo – O outro 
Posto do Acessa SP está 
localizado no Poupatem-
po, na Av. Rio Branco, 955 
– Indaiá. O local funciona 
das 9h às 17h, de segunda 
a sexta-feira e sábado, das 
9h às 13h.
Serviço
IPTU 2020 – 2ª via 
Cota única: 10% de des-
conto no pagamento à vis-
ta até dia 31 de janeiro
Site: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ na parte desti-
nada ao “Cidadão/Tribu-
tos”
Área de Tributos Imobili-
ários: Cadastro/Guichê 4 
no Paço Municipal
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Municipal: 
Rua Luiz Passos Junior, 
50 – Centro
Horário de expediente: 9h 
às 16h30
Telefones: (12) 3897-
8170/8221
Acessa SP (Internet Gra-
tuita)
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, 140 – Centro, Horá-
rio: 11h às 17h
Telefone: (12) 3883-3042
Poupatempo – Av. Rio 
Branco, 955 – Indaiá
Horário: 9h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira/ das 9h 
às 13h, aos sábados,
Telefone: 0800 772 36 33

mas para melhorar e 
ampliar os espaços de                                                              
atendimento, já que a 
unidade desde abril de 
2018 se transformou em 
Unidade 24 horas, bene-
ficiando os moradores da                     
Região Norte de Caragua-
tatuba.
O investimento para refor-
ma das três unidades gira 
em torno de R$ 1,9 milhão 
e depois de emitida a or-
dem de serviço o prazo de 
conclusão é de seis meses.


