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A GAzetA dos Municípios

Handebol Taubaté festeja 
quarto título da Liga
Nacional com desfile

Taubaté participa do I Encontro de
Educação para o Trânsito – Respeito à Vida

Taubaté institui
programa de

recuperação de créditos

Trânsito implanta novo modelo de 
redução de velocidade no Parque 

das Palmeiras em Pinda

Nesta segunda-feira, dia 
16 de dezembro, a equipe 
Taubaté/Unitau desfilou 
em carro aberto pelas ruas 
do centro em comemo-
ração ao quarto título da 
Liga Nacional de Hande-
bol. A saída foi ao 12h30, 
da sede da prefeitura.
Pela sétima vez consecu-
tiva, Taubaté e Pinheiros 
protagonizaram a decisão 
e dividiram o posto de 
melhor equipe de hande-
bol do país. 
Após os tropeços nas fi-
nais em 2017 e 2018 e o 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, par-
ticipou do I Encontro de 
Educação para o Trânsito.
O encontro foi organiza-
do pelo programa Res-
peito à Vida, do governo 
do Estado de São Paulo, 
com o apoio da Fundação 
Volkswagen, e realizado 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, na capital paulista.
O evento contou com a 
presença do presidente 
do Conselho Estadual de 
Trânsito (Cetran), repre-
sentante da Secretaria 
Estadual de Educação e 
de mais de 100 cidades 
paulistas que fazem parte 
do Programa Respeito à  
Vida.
Taubaté foi escolhida en-
tre as sete cidades que fo-
ram apresentar as melho-
res práticas em educação 
para o trânsito e explicou 

A Prefeitura de Taubaté 
inicia nesta segunda-fei-
ra, dia 16 de dezembro, o 
programa de recuperação 
de créditos municipais.
A lei 5.525/2019, que ins-
titui o programa, foi apro-
vada pela Câmara, san-
cionada  pela prefeitura e 
publicada no último sába-
do, dia 14 de dezembro. O 
programa vigora até o dia 
30 de dezembro.
Estão inseridos no progra-
ma  créditos municipais 
de natureza tributária e 
não tributária, vencidos 
até 31 de dezembro de 
2018, bem como o débitos 
de ex-alunos já formados 
e de alunos desistentes da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) e dos cursos da 
Escola de Aplicação Dr. 
Alfredo José Balbi.
Podem ser incluídos neste 
programa eventuais sal-

Uma nova experiência 
com sistema diferenciado 
para o motorista reduzir 
a velocidade está sendo 
implantado no Parque 

título Paulista nesta tem-
porada sobre o grande ri-
val dos últimos anos, uma 
vitória e um empate reco-
locaram o Taubaté na par-
te mais alta do pódio.
No primeiro jogo das fi-
nais no ginásio polies-
portivo Henrique Villa-
boin – SP, no dia 14 de 
dezembro, a equipe sob 
comando de Marcus Tatá 
fez um jogo excepcional 
e venceu por 23 a 19, le-
vando a vantagem de qua-
tro bolas para a decisão 
de                           domingo, 

a eficácia do Programa 
Permanente de Educação 
para o Trânsito implanta-
do no município.
Os dados mais recentes 
registrados pelo Infosiga 
(Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de 
São Paulo) indicam que 
houve redução de 50% no 
índice de óbitos no trân-
sito das vias municipais 
de Taubaté no período de 
janeiro a outubro de 2019 
quando comparado ao ano 
passado. 
Foram 18 óbitos em 2018 
contra 9 neste ano nessas 
vias. Com relação ao nú-
mero total de óbitos, con-
siderando as vias munici-
pais e rodovias estaduais 
e federais que cortam o 
município, a queda foi de 
25%, com redução de 40 
para 30 óbitos.
Essa redução é reflexo das 

dos de parcelamentos em 
andamento, em atraso ou 
não, à exceção de restri-
ções discriminadas pela 
legislação.
Para participar do progra-
ma, os devedores devem 
assinar um termo de con-
fissão de dívida. Confira 
abaixo a programação dos 
pagamentos.Débitos mu-
nicipais – Prefeitura de 
Taubaté
Pagamento único: a ser re-
alizado até 30 de dezem-
bro de 2019, com redução 
de 90% da multa morató-
ria e 90% dos juros;
Em até 12 parcelas: com 
redução de 70% da multa 
moratória e 70% dos ju-
ros, sendo que nenhuma 
parcela poderá ser infe-
rior a 20% da UFMT, para 
acordos firmados até 30 de 
dezembro de 2019.
Débitos da Unitau e do 

das Palmeiras, atendendo 
reivindicação de diversos 
moradores. 
Com a nova sinalização, 
os motoristas deverão re-

dia 15 de dezembro. No 
segundo jogo, um empa-
te por 20 a 20 consagrou 
Taubaté como tetracam-
peão da Liga Nacional de 
Handebol 2019.
Com a conquista nacional, 
o Handebol Taubaté fecha 
a temporada 2019 com a 
inédita tríplice coroa (pau-
lista, sul-centro americano 
e liga nacional) títulos que 
coroam um trabalho in-
tenso e vitorioso de uma 
equipe que coleciona ape-
nas três derrotas durante 
toda uma campanha.

ações da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Tauba-
té, que realiza um trabalho 
permanente de educação 
para o trânsito com orien-
tação para munícipes, es-
colas e empresas; serviços 
de adequação e revitaliza-
ção da sinalização viária; 
participação em empresas 
e estabelecimentos co-
merciais com palestras e 
nas Semanas Internas de 
Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Sipats); par-
ceria com o Observatório 
da Violência da Faculdade 
de Ciências Jurídicas da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) através de blitz 
educativas; além de blitz e 
orientações em vias públi-
cas, shoppings, supermer-
cados e outros espaços pú-
blicos. Somente este ano 
já foram atendidas mais 
de 12 mil pessoas nessas 
atividades.

Colégio Alfredo Balbi
Pagamento à vista: abati-
mento da totalidade dos 
juros e das multas;
Pagamento em parcelas 
mensais e consecutivas, 
desde que o valor mínimo 
de cada parcela não seja 
inferior a R$ 400:
a) de 2 a 6 parcelas, com 
abatimento de 90% dos ju-
ros e das multas;
b) de 7 a 12 parcelas, com 
abatimento de 80% dos ju-
ros e das multas;
c) de 13 a 18 parcelas, 
com abatimento de 70% 
dos juros e das multas;
d) de 19 a 24 parcelas, 
com abatimento de 60% 
dos juros e das multas;
e) de 25 a 30 parcelas, 
com abatimento de 55% 
dos juros e das multas;
f) de 31 a 36 parcelas, com 
abatimento de 50% dos ju-
ros e das multas.

duzir a velocidade nas 
vias e trazer mais segu-
rança para a travessia de 
pedestres próximo à área 
verde do bairro.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 

Artesãos da Praça Diógenes
Ribeiro de Lima aprovam mudança 

para novo local em janeiro

Na manhã desta segunda-
-feira (16/12), o prefeito 
Aguilar Junior se reuniu 
no auditório da Fundacc 
– Fundação Educacional 
e Cultura de Caraguatatu-
ba, com os artesãos para 
discutir sobre o início das 
obras de revitalização da 
Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima.
Com ele, estiveram pre-
sentes o secretário de Ur-
banismo, Wilber Cardozo; 
o secretário da Fazenda, 
Nelson Hayashida; o se-
cretário de Turismo, Ro-
drigo Tavano; a Presidente 
da Fundacc, Silmara Mat-
tiazzo; a diretora de Obras 
Públicas, Joseane Ferreira 
e os artesãos da Feira de 
Artes e Artesanato de Ca-
raguatatuba (Femaac).
Todos os 83 artesãos li-
cenciados foram convi-
dados e os 49 presentes 
participaram da votação 
que definiu que as obras 
devem ser iniciadas já em 
janeiro de 2020. Ao total, 
41 artesãos votaram a fa-
vor ao início imediato dos 
processos, contra oito vo-
tos que pediam o início 
somente após o Carnaval, 
em meados de fevereiro.
Além disso, os artesãos 
concordaram com a trans-
ferência das barracas para 
a Praça Ton Ferreira de 
forma temporária, devido 
ao fechamento da Praça 
Diógenes Ribeiro para 
obras.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, a revitalização 
contará com uma nova 
estrutura e vai dar à praça, 
segundo ponto turístico 

mais visitado da cidade, 
um novo aspecto. “Este 
ponto tem que ser valori-
zado e respeitado. A obra 
beneficiará os próprios 
artesãos que há anos es-
peram por esta mudança. 
Estamos enfrentando mais 
um assunto que por mui-
to tempo foi colocado de 
lado”, destacou.
Para a presidente da Fe-
maac, Rosiane Faria, a 
revitalização da Diógenes 
é algo que todos aguarda-
vam ansiosamente. “Esta 
obra é de grande impor-
tância para as famílias que 
vivem do artesanato, pois 
é de onde tiram sua renda. 
E sua reforma atrairá um 
grande número de turistas 
não só para a Praça, mas 
para a cidade também”, 
destacou.
O espaço tem a propos-
ta de resgatar e fortalecer 
o artesanato local, além 
de fomentar o turismo. 
O projeto visa respeitar 
a história do município, 
com adequações ao futuro 
da cidade.
Cronologia da Obra
Em setembro de 2018, o 
prefeito assinou convênio 
com o Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE), 
órgão da Secretaria de Tu-
rismo do Estado, para a 
liberação de recursos na 
ordem de R$ 5,5 milhões 
para revitalização das 
praças Diógenes Ribeiro 
de Lima (Praça dos Arte-
sãos), no Centro, e Praça 
Antonio Fachini (Artesa-
nato), na Praia Martim de 
Sá, além de R$ 2 milhões 

para a reforma e amplia-
ção do píer do Camaroei-
ro.
No entanto, por conta da 
mudança de Governo do 
Estado, a liberação dos re-
cursos foi cancelada e um 
novo processo foi inicia-
do, o que acabou atrasan-
do o processo das obras. 
Em setembro de 2019 o 
convênio para a revitaliza-
ção da Praça Diógenes Ri-
beiro de Lima (Praça dos 
Artesãos) foi novamente 
aprovado e a Prefeitura re-
tomou os procedimentos.
O projeto da Praça Dió-
genes prevê a construção 
de 90 quiosques fixos e 
10 locais reservados para 
expositores eventuais, que 
ficarão em um deck sepa-
rado para visitantes ou en-
volvidos em projetos so-
ciais. A praça compreende 
uma área total de mais de 
11 mil m².
O projeto também com-
preende a reforma e am-
pliação do banheiro públi-
co; do espaço do Programa 
“Acessa SP”, projeto de 
internet gratuita; implan-
tação de contêineres e 
lixeiras do Programa de 
Coleta Seletiva, além de 
melhorias na iluminação 
interna da praça.
A arborização existente 
passará por uma manuten-
ção e receberá o plantio de 
espécies nativas conforme 
novo projeto paisagístico 
elaborado pela Secretaria 
de Urbanismo. A praça 
atenderá todas as políticas 
de acessibilidade para que 
toda a população usufrua 
do espaço.



página 3A GAzetA dos Municípios17 de dezembro de 2019

Novo sistema tecnológico
reduzirá invasão de caminhões 

em vias municipais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou a con-
tratação de uma empresa 
especializada na informa-
tização da fiscalização de 
trânsito e integração com 
nova tecnologia de con-
trole do pedágio munici-
pal. O objetivo da ação é 
trazer melhor fiscalização 
ao tráfego de caminhões 
de fora do município, re-
duzir a evasão de pedágio 
da Via Dutra e tráfego de 
caminhões em vias mu-
nicipais, melhorar a con-
servação asfáltica de suas 
vias e ainda trazer mais 
segurança com a integra-
ção ao sistema Detecta do 
Estado.
Os serviços serão execu-
tados pela empresa DCT 
Tecnologia e Serviços 
com investimento anual 
de R$ 272 mil. “Teremos 
um ganho enorme pois a 
autuação será digital, evi-
tando erros de identifica-
ção do auto, aumentando 
a agilidade e utilizando de 
mais tecnologia para coi-
bir abusos praticados por 
motoristas que insistem 
em infringir a lei. É o iní-
cio de uma nova era para o 
controle de tráfego na ci-
dade pois podemos inter-
ligar com outros aplicati-
vos e futuramente teremos 
uma unidade móvel de 
monitoramento”, afirmou 
o secretário de Segurança, 
José Sodário Viana.
Com o novo sistema, os 
caminhões e carretas que 

não são da cidade e que 
entram em Pinda para 
fugir do pedágio da Via 
Dutra, terão suas placas 
identificadas automatica-
mente pelo sistema e se-
rão autuados eletronica-
mente se persistirem em 
circular pela via munici-
pal. O pedágio da Estrada 
do Atanásio deixará de ter 
controle pela cancela. Os 
condutores de veículos li-
cenciados em outras cida-
des sem autorização para 
tráfego no local, deverão 
se orientar através de um 
painel com instruções para 
obter a guia de pagamento 
de pedágio, através de um 
sistema rápido e fácil. Os 
condutores que não aces-
sarem o sistema para paga-
mento da guia do pedágio 
terão os veículos autuados 
e multados (infração gra-
ve) por evasão de pedágio.
O município possui o Sis-
tema de Controle e Gestão 
dos Transportes de Car-
gas, regulamentado pelo 
Decreto nº 5635/2019 e 
um aplicativo para obter 
isenção do pedágio. Por 
meio do sistema, o cida-
dão que possui veículo pe-
sado poderá solicitar o ca-
dastro e estar em dia com 
a regularização do municí-
pio através da Autorização 
Especial para o Trânsito 
de Caminhões (AETC).
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues lembrou que 
quando assumiu a gestão 
da cidade sua determina-

ção foi investir na evolu-
ção digital. “Implantamos 
o sistema de gestão de 
Saúde, que trouxe mui-
ta economia para a cida-
de. Depois avançamos na 
ouvidoria com aplicativo 
e-Ouve, onde o munícipe 
não precisa sair de casa 
para protocolar suas de-
mandas. Implantamos o 
Wi-Fi em espaços públi-
cos e escolas e agora che-
gou a hora de avançar no 
trânsito e segurança”, fri-
sou o prefeito.
A diretora de Trânsito Lu-
ciana Viana lembrou que 
as vias prioritárias de rota 
dos caminhões são além 
da Estrada do Atanásio, 
a rua Suíça e o Anel Viá-
rio. “Estudos apontaram 
que por hora cerca de 250 
caminhões circulam por 
esses locais, já estamos 
reduzindo e vamos deixar 
somente aqueles que são 
da cidade ou que para cá 
destinam sua carga”.
Dr. Isael ressaltou que 
a nova fiscalização tra-
rá outras duas melhorias 
na área de segurança e 
conservação das vias. “O 
novo sistema contribuirá 
com a segurança da cidade 
pois integrado ao Detecta, 
os veículos com queixa 
de roubo ou furto também 
serão facilmente identifi-
cados, além de contribuir 
para mais durabilidade do 
piso asfáltico, que recebe-
rá número menor de carre-
tas e caminhões”.

“Natal Solidário” atrai
cerca de 2 mil pessoas

na Praça da Cultura

O último domingo (15/12) 
foi de muito sol, diversão 
e guloseimas para mais de 
1,7 mil pessoas que pas-
saram pela Praça da Cul-
tura, no Centro. O “Natal 
Solidário”, uma festa para 
toda família, teve também 
a presença do Papai Noel, 
que atendeu toda a crian-
çada do local.
Quem participou pode 
brincar em mais de 20 
brinquedos infláveis e se 
deliciar com muita pipoca, 
bolo de chocolate, picolé, 
refrigerante e água, além 
de serviços da Secretaria 
de Saúde, como aferição 
de pressão e teste de gli-
cemia.
O “Natal Solidário” foi 
idealizado pelo Fundo So-
cial de Caraguatatuba e 
contou com a colaboração 
de 32 parceiros e cente-
nas de voluntários. Pedro 
Martins Miguel, da distri-
buidora Beija Flor Cos-
méticos, disse que a festa 
superou suas expectativas. 
“Foi uma contribuição, 
muito bem investida. Sem 
dúvidas nos próximos aju-
darei novamente”, disse.
O pequeno Lucas Praxede 
Santos, de 4 anos, estava 
acompanhado dos avós e 
da bisavó. Moradores do 

bairro Capricórnio per-
maneceram do início ao 
fim. Para a avó Marineide, 
a distância valeu a pena. 
“Viemos de longe, mas a 
alegria do meu neto com-
pensou tudo. Diversão 
para toda família, estamos 
adorando”, relatou.
Já Eliane Alves, do bairro 
Olaria, levou a filha Maria 
Sofia, de 8 anos e a sobri-
nha Analice, de 7. Em uma 
hora as meninas já tinham 
ido a todos os brinquedos 
e queriam mais. “A festa 
está bem tranquila, deixo 
elas à vontade, só olhan-
do de longe, mas é bem 
família. Estão todos de pa-
rabéns pelo evento, muito 
bem organizado”, disse 
Eliane.
A presidente do Fundo 
Social, Samara Aguilar, 
agradeceu a todos que 
participaram e que acre-
ditaram na iniciativa do 
Fundo Social. Aos volun-
tários, aos colaboradores 
e à equipe da Guarda Mi-
rim, que também se volun-
tariou e se dedicou nessa 
linda festa.
“Desejo a todos um Natal 
maravilhoso e um ótimo 
2020 de muitas alegrias e 
bênçãos, com muito amor 
no coração para sempre fa-

zer o melhor pelas pesso-
as, principalmente àquelas 
que cuidam de nós”, dese-
jou Samara.
O prefeito Aguilar Junior 
parabenizou o trabalho do 
Fundo Social e a todos os 
parceiros e voluntários. 
“O trabalho em equipe 
proporciona dias como 
esse, com muita alegria, 
solidariedade e envolvi-
mento”, declarou.
O “Natal Solidário” teve 
apoio dos patrocinadores: 
Allegro Sushi Bar, Atena 
Copiadora, Distribuidora 
Beija Flor Cosméticos, Dr. 
Danilo Hardman Jr, Ima-
ruí distribuidora de bebi-
das, Quality, RJ Publicida-
de, Zelar, Asa Delta, Villa 
Gourmet, Pousada da 
Costa, Pousada Aquama-
rine, Exatto Tur, Studio 
Imóveis, Garage Bar, 
Fisk, Batatuba, Quiosque 
Marquinhos, Dona Mi-
neira, Saker Mapelli Ad-
vogados, Israel Imóveis, 
Chame Chame, Clube de 
Vantagens, Vivendas Sol 
e Mar, Juliana Micropig-
mentação, Instituto Gas-
tronômico IGA, Tio Co-
xinha, Phocus, Setor G9, 
Pousada Pé na Areia, Gru-
po Destaque, Port Louis, 
Provis e Sabesp.
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Termo de Retificação de Edital - CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 - Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SINA-
LIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
– No Edital do processo licitatório acima, no item 9.1.4.1, subitem 02, 
com referência à parcela de maior relevância, onde se lê: TOTAL: 
800,15 m² - Mínimo: 480,09 m²; leia-se: TOTAL: 0,32 m² - Mínimo: 
0,19 m², tendo em vista erro material na digitação dos valores. De-
mais informações permanecem inalteradas. Publique-se. Potim, 16 
de dezembro de 2019. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão 
de Licitação.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO da Carta 
Convite Nº 003/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULO MOD. SPRINTER 315 
MB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 
Sessão realizada em 13/12/2019, às 14h00min. André L. S. Oliveira 
– Presidente da Comissão Municipal de Licitação.

Comércio ambulante irregular 
tem fiscalização intensificada 

em Caraguatatuba

Município de Caçapava aprova 
Lei para coleta e reciclagem 

de óleo vegetal usado

O final de semana (14 e 
15/12) foi marcado por 
uma fiscalização intensi-
ficada feita pela Prefeitu-
ra de Caraguatatuba para 
verificar o comércio am-
bulante irregular no muni-
cípio.
Fiscais das Secretarias de 
Urbanismo (Postura) e Fa-
zenda (Comércio), além 
de agentes da Vigilância 
Sanitária (Saúde), passa-
ram pelas praias da Mar-
tim de Sá, na região cen-
tral, e Cocanha, na região 
norte, onde fizeram 38 
orientações.
“As equipes verificaram 
se eles tinham alvará e 

Foi sancionada, no dia 10 
de dezembro, pelo Prefeito 
Municipal, a Lei 80/2019, 
que dispõe sobre as medi-
das de coleta e reciclagem 
de óleo de origem vegetal 
e animal para uso culiná-
rio a fim de minimizar os 
impactos ambientais que 
seu descarte inadequado 
pode causar.
De acordo com a Lei, os 
estabelecimentos indus-
triais e comerciais que 
utilizam o óleo, ficam res-
ponsáveis pelo descarte 
adequado, respeitando o 
seguinte:
- É necessário o acondi-
cionamento adequado em 
recipientes próprios e de-
vidamente fechados, com 
identificação do coletor 
e os seguintes dizeres: 
“Contém resíduo de óleo e 
gordura, impróprios para 
o consumo humano”;
- Fica obrigado o enca-
minhamento dos resíduos 
para os postos de arreca-
dação credenciados ou 
licenciados para este fim 
ou aos serviços de coleta 
seletiva;
- A destinação final deve-
rá ser de forma ambien-
talmente adequada, em 
locais devidamente licen-
ciados pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos. Fica 
proibido o lançamento em 
pias, ralos ou canalização 
que levam ao sistema de 
esgotos públicos, em guias 
e sarjetas, bocas de lobo, 
bueiros, ou qualquer outro 
tipo de canalização que 
leve ao sistema de drena-
gem de águas pluviais e 
ainda em córregos, rios, 
nascentes, lagos e lagoas.
A Lei também veda qual-
quer tipo de cobrança ao 
consumidor para o descar-
te de óleo usado.
De acordo com a Lei, os 
estabelecimentos que tra-
balham com refeições, 
como bares e restaurantes, 

mesmo as condições sani-
tárias daqueles que traba-
lham com alimentação”, 
explicou o secretário de 
Urbanismo Wilber Cardo-
zo. Aqueles que estavam 
sem alvará foram orienta-
dos a procurar a Prefeitura 
para ver a possibilidade de 
regularização. Lembrando 
que, no momento, a libe-
ração de licença ambulan-
te está fechada.
Conforme ele, este pri-
meiro momento foi justa-
mente para orientar, mas 
a partir do Natal e durante 
toda a temporada de ve-
rão, quem for pego traba-
lhando sem licença terá a 

são responsáveis por trei-
narem seus funcionários 
para o descarte correto e 
manterem em arquivo por 
até 5 anos, os comprovan-
tes de coleta do material, 
emitidos no ato de sua 
retirada pela instituição 
acionada para a coleta.
Já para os estabelecimen-
tos comercializadores de 
óleos e gorduras de ori-
gem vegetal e animal, há a 
obrigação de informar ao 
consumidor, por meio de 
cartazes com dimensões 
mínimas de 60 cm de al-
tura por 60 cm de largura, 
os perigos do descarte ina-
dequado.
Os cartazes devem conter 
os seguintes dizeres: “O 
óleo de cozinha usado, 
despejado no ralo da pia, 
causa entupimento na rede 
de esgoto e polui nossos 
rios e mares. Apenas um 
único litro de óleo de co-
zinha usado pode poluir 
até 20.000 litros de água 
potável. O óleo de cozi-
nha usado já frio deve ser 
armazenado em garrafa 
PET, preferencialmente 
transparentes. Este estabe-
lecimento possui recipien-
te especial para o descarte 
do óleo de cozinha usado. 
Deposite-o aqui e faça sua 
parte!”
Também é necessário que 
o estabelecimento dispo-
nibilize em seu interior, 
próximo da entrada, re-
cipientes especiais para 
o descarte do óleo usado, 
além de acionar a insti-
tuição responsável pela 
coleta e descarte correto 
sempre que necessário e 
manter em arquivo, pelo 
prazo de cinco anos, os 
comprovantes para a des-
tinação correta.
Quanto ao receptor do 
óleo usado, a Lei deter-
mina que esse deve sub-
meter ao órgão ambiental 
o sistema de tratamento e 
destinação final dos resí-

mercadoria apreendida.
“Todos têm de trabalhar, 
mas não dá para o ambu-
lante de Caraguá disputar 
espaço com ônibus que 
trazem de 30 a 60 ambu-
lantes de outras cidades 
que vêm somente na alta 
temporada e sem licença”, 
alerta.
De acordo com o fiscal de 
posturas Giovani da Costa 
Moraes, a multa para o co-
mércio clandestino varia 
de 137 a 542 Valores de 
Referência do Município 
(VRMs), o que equivale 
hoje de R$ 476 a R$ 1.886 
para ambulantes, mais a 
apreensão da mercadoria.

duos, responsabilizar-se 
pela destinação final, pelo 
transporte correto e pela 
entrega de comprovante 
de coleta no ato da entrega 
do material.
Quem descumprir a Lei 
estará sujeito a advertên-
cia, multa e suspensão 
das atividades em caso de 
reincidência. A multa tem 
o valor de R$ 350,00 e os 
valores arrecadados a par-
tir da penalidade serão de-
positados no Fundo Muni-
cipal do Meio Ambiente.
Destinação Correta
O Município de Caça-
pava disponibiliza dois 
pontos fixos de coleta do 
óleo usado, o PEV (Posto 
de Entrega Voluntária) do 
Centro e do bairro Santa 
Luzia II. Além disso, há o 
PEV Móvel que recolhe o 
óleo das residências quan-
do solicitado.
A Prefeitura tem parceria 
com a Luan Recuperado-
ra e Reciclagem de Óleo 
Vegetal, responsável por 
recolher o óleo usado e 
destinar para a produção 
de biodiesel, certificando 
o município do descarte 
correto, sem custo algum.
Durante este ano, foram 
feitas diversas parcerias, 
pelo intermédio da Prefei-
tura, entre a recuperadora 
e empresas locais que de-
sejassem fazer o descarte 
correto do óleo. Entre elas 
foi realizada uma parceria 
com a Sabesp.
O objetivo é evitar que o 
descarte irregular conta-
mine os cursos d’água, o 
solo e danifique os equipa-
mentos para o tratamento 
da água consumida.
Os estabelecimentos co-
merciais que quiserem se 
tornar parceiros para o 
descarte correto e instalar 
pontos de coleta em seus 
estabelecimentos, devem 
entrar em contato com a 
Secretaria de Obras/ PEV, 
no telefone 3652-9351.


