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A GAzetA dos Municípios

Reunião com comerciantes da Praça 
da Bíblia define padronização com 

container e banheiro em Pinda

Pinda fecha outubro com
saldo positivo e mantém

liderança entre maiores do vale

Ciclismo de Pindamonhangaba
(FUNVIC/SEMELP) conquista 8 medalhas 

nos 83º Jogos Abertos do Interior

INTERDIÇÃO DE VIAS em Caçapava

Os comerciantes da Praça 
da Bíblia, espaço gastro-
nômico e turístico de Pin-
damonhangaba, definiram 
em reunião com o prefeito 
Dr. Isael Domingues, vi-
ce-prefeito Ricardo Pio-
rino e vereadora Gisle-
ne Cardoso as próximas 
ações após a revitalização 
do espaço. 
Conforme aprovado por 
todos os presentes no en-
contro, o projeto contem-
plará na segunda fase a 
padronização das barracas 
com implantação de con-
tainer e banheiro individu-
alizado.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues lembrou que des-
de o primeiro momento a 
ideia de construção de ba-
nheiros foi descartada por 
todos face a dificuldade de 

Pindamonhangaba fechou 
o mês de outubro com sal-
do positivo na geração de 
empregos. Entre os gran-
des municípios do Vale do 
Paraíba, a cidade mantém 
a vice-liderança na abertu-
ra de novas vagas no mer-
cado de trabalho tanto no 
mês de outubro quanto no 
acumulado do ano.
Segundo dados sobre a 
evolução do emprego di-
vulgado essa semana pelo 
CAGED (Cadastro Geral 
do Emprego) do Minis-
tério do Trabalho e Em-

A equipe de ciclismo de 
Pindamonhangaba en-
cerrou sua participação 
na 83ª edição dos Jogos 
Abertos do Interior, dis-
putados em Marília, com 
oito medalhas, sendo três 
medalhas de prata e outras 
cinco de bronze.
Luciene Silva foi a gran-
de destaque da equipe 
com quatro medalhas. Ela 
conquistou uma prata na 
Velocidade Olímpica e 
três medalhas de bronze 

No dia 24 de novembro de 
2019 (domingo) será rea-
lizada a corrida “Meninas 
Superpoderosas”, com sa-
ída do Clube Recreativo 
Jequitibá às 07:30 horas, e 
chegada no mesmo local.
A corrida terá o seguinte 
itinerário: Rua José No-
ronha Ferraz, Avenida Ve-
reador Altomir Spinelli, 
Avenida da Saudade, Rua 
Capitão Jorge Dias Velho, 

administração, custos para 
sua manutenção e fre-
quentes vandalismo que 
esse espaço sofre.
A ideia é transformar os 
15 pontos comerciais em 
espaços padronizados, ta-
manho 6m x 2,5m, com 
banheiro individualiza-
do para cada comerciante 
administrar. A utilização 
de containers no mercado 
gastronômico é uma ten-
dência devido ao baixo 
investimento, diversidade, 
economia de material e 
sustentabilidade, trazendo 
excelente retorno ao co-
merciante.
A vereadora Gislene Car-
doso apresentou imagens 
do espaço gastronômico 
de Campos do Jordão e 
comprometeu-se em levar 
os comerciantes de Pinda-

prego, Pindamonhangaba 
teve no mês de outubro 
947 admissões contra 859 
demissões, gerando um 
saldo positivo de 88 novas 
vagas. 
Os setores de cons-
trução civil e serviços                           
foram os que mais oferta-
ram vaga no mercado de 
trabalho.
No acumulado do ano São 
José dos Campos e Pinda-
monhangaba são os muni-
cípios do Vale do Paraíba 
que mais geraram empre-
go. Em 2019 a média de 

(MTB, Critério por Pontos 
e Resistência). Outro des-
taque foi Tatielle Valada-
res, com uma medalha de 
prata na dupla com Lucine 
na Velocidade Olímpica e 
outra na prova de Resis-
tência.
No masculino, Rodrigo 
Melo faturou duas meda-
lhas de bronze, uma na 
Resistência e outra na Cri-
tério por Pontes. Já o trio 
composto por Flávio San-
tos, Igor Molina e Victor 

Rua Gonçalves Dias, Rua 
Padre José Benedito Al-
ves Monteiro, Rua Olím-
pio Santos Junior, Rua 
Ari Barroso, Rua Castro 
Alves, Rua Padre José 
Benedito Alves Monteiro, 
Rua Gonçalves Dias, Rua 
Plínio Dias, Rua Sebas-
tiana de Unhate, Avenida 
Coronel Alcântara, Rua 
Alberto Pinto de Faria, 
Rua Dr. Napoleão Mendes 

monhangaba para conhe-
cer o local, que será proje-
tado de forma semelhante 
ao projeto de Pindamo-
nhangaba.
Durante o encontro foram 
acertados ainda detalhes 
da energização individu-
al que cada ponto passará 
a ter, bem como acertos 
para a realização de uma 
programação de Natal no 
espaço e ainda a implan-
tação de internet gratuita 
WIFI no local.
Participaram do encon-
tro os secretários Álvaro 
Staut (Desenvolvimen-
to Econômico), Marcela 
Franco (Planejamento e 
Obras) e Fabrício Perei-
ra (Administração), além 
dos adjuntos Ana Lucia 
(Turismo) e Alexandre Pió 
(Governo).

geração de emprego no 
Estado de São Paulo foi de 
2% enquanto em Pinda-
monhangaba o percentual 
foi de 3,78%.
Ranking do Emprego 
2019 no Vale
São José dos Campos 
1.541
Pindamonhangaba 
1.174
Taubaté 964
Guaratinguetá 601
Caçapava 555
Jacareí 247
Cruzeiro 142
Cachoeira Paulista -50

Ferreira, ficou com a me-
dalha de prata na Veloci-
dade Olímpica.
Na classificação geral, 
Pindamonhangaba termi-
nou em terceiro lugar, no 
feminino, com 34,5 pon-
tos, enquanto que o mas-
culino foi o quinto colo-
cado, com 21,5 pontos. 
Santos foi a campeã no 
feminino com 80 pontos e, 
no masculino, Indaiatuba, 
com 50 pontos, foi a pri-
meira colocada.

Laureano, Avenida Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, 
Avenida Vereador Altomir 
Spinelli e Rua José Noro-
nha Ferraz. Para permitir 
a realização dos eventos, 
os itinerários estarão par-
cialmente interditados. 
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veícu-
los com cuidado e atenção 
nas imediações das vias 
parcialmente interditadas.
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Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 128, Termo nº 7125
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO SÉRGIO COUCEIRO e ELIZABETH ABOUD CAMPMANY, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Apare-
cida-SP, nascido em 25 de outubro de 1971, de profissão aposentado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da contraente, filho de JOÃO JOSÉ DE SOUZA COUCEIRO, de 78 anos, natural de Aparecida/SP, nascido 
na data de 09 de agosto de 1941, residente e domiciliado em Aparecida/SP e de BENEDITA DE SOUZA COUCEIRO, faleci-
da em Aparecida/SP na data de 17 de julho de 2002. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 20 de julho de 1983, de profissão 
bancária, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 26, Jardim Bica da Glória, 
Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de RICARDO ESCRIBANO CAMPMANY, natural de São Paulo/SP e de MARIA 
CORRÊA ABOUD CAMPMANY, natural de Pindamonhangaba/SP, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 128, Termo nº 7124
Faço saber que pretendem se casar TIAGO FELIPE BATISTA e MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremem-
bé-SP, nascido em 21 de abril de 1988, de profissão supervisor geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua 
Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº 47, apto. 5, Ana Candida, Tremembé/SP, CEP 12120-00, filho de PAULO BATISTA, 
68 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 17 de fevereiro de 1951 e de MARIA DURVALINA DE BRITO 
BATISTA, de 68 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 04 de maio de 1951, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Paulista-PE, nascida em 16 de março de 1996, de profissão auxiliar administrativo, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CÍCERO GOMES DA SILVA, de 48 anos, 
natural de Canapi/AL, nascido na data de 12 de dezembro de 1970 e de CLAUDIANA DA SILVA ANDRADE, de 41 anos, 
natural de Canapi/AL, nascida na data de 25 de novembro de 1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 129, Termo nº 7126
Faço saber que pretendem se casar NICOLAS VASCONCELOS MANFREDINI e QUÉDIMA DE SOUZA GAMA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 27 de janeiro de 1976, de profissão comerciante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Joaquim Tavora, nº 245, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MAURICIO MANFREDINI, falecido e de 
NATALIA VASCONCELOS MANFREDINI, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Governador Valada-
res-MG, nascida em 26 de março de 1985, de profissão enfermeira, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua 
da Independencia, nº 328 CS, Vila Rica, Governador Valadares/MG, filha de ARLINDO DE SOUZA GAMA, falecido e de 
MARIA DAS GRAÇAS GAMA, residente e domiciliada em Governador Valadares/MG. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Acidentes de grande impacto 
inflacionam número de

mortes no trânsito em Pinda

Os recentes dados anun-
ciados pelo Governo de 
Estado revelaram que dois 
grandes acidentes impac-
taram o número de óbitos 
em acidentes de trânsito 
em Pindamonhangaba no 
ano de 2019. Segundo da-
dos do Infosiga, de janei-
ro a outubro o município 
registrou 44 óbitos de ví-
timas de acidente de trân-
sito.
“Estávamos vindo numa 
decrescente. Em 2017 fo-
ram registradas 31 mortes, 
em 2018 reduzimos para 
19 vítimas fatais e neste 
ano já somam 44 óbitos, 
mais que o dobro do ano 
anterior em apenas 10 me-
ses,” explicou a diretora 
de Trânsito, Luciana Via-
na. Entretanto, quase me-
tade dos acidentes ocor-
rem em rodovias que não 
estão sob jurisdição do 
município, 43%. 
Outro fato importante que 
ajuda a explicar esse au-
mento está no registro de 
dois acidentes de grande 
impacto que juntos so-
maram 17 vítimas. A pri-
meira grande fatalidade 
ocorreu em junho, quando 
um acidente com um ôni-
bus na Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro, dei-
xou 10 vítimas fatais, to-
das turistas de municípios 
da Baixada Santista que 
voltavam de passeio em 
Campos do Jordão.

Outro acidente foi regis-
trado no mês passado na 
Estrada da Sapucaia, área 
rural do município, quan-
do uma imprudência viti-
mou 7 pessoas da mesma 
família, que estavam todas 
em apenas um veículo que 
caiu num córrego, à beira 
da estrada.
Jovens e motociclistas se-
rão alvo das ações
O Departamento de Trân-
sito excluiu das análises 
o acidente da Estrada da 
Sapucaia e levando em 
consideração apenas os 
acidentes em vias muni-
cipais encontrou situações 
preocupantes: a maior par-
te das vítimas são jovens, 
do sexo masculino e mo-
tociclistas.
“Podemos observar um 
alto índice de acidentes 
com óbitos aos finais de 
semana, envolvendo víti-
mas jovens entre 18 a 29 
anos, no período da tarde 
e noite das 12h às 24h e, 
em sua grande maioria, do 
sexo masculino e condu-
zindo motocicletas”, afir-
mou a diretora de Trânsito.
Em 2018 foram 7 aciden-
tes no total, 2 deles aos 
finais de semana, e em 
2019, 25 no total e 17 no 
final de semana, aumen-
to proporcional de quase 
40% dos acidentes nos fi-
nais de semana, conside-
rando o acidente na área 
rural.

Os jovens também foram 
as principais vítimas fa-
tais em 2019, sendo que 
na faixa etária de 18 – 29 
anos foram 9, contra ape-
nas 1 em 2018.
A motocicleta foi o mo-
dal que mais impactou 
no aumento dos acidentes 
em 2019, foram 10 víti-
mas em 2019 contra 2 em 
2018, 5 vez mais que no 
ano anterior.
“No último mês de outu-
bro, por exemplo, foram 
três vítimas fatais em 
acidente de moto, um na 
Avenida Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, ou-
tro em cruzamento no Alto 
Cardoso e um terceiro no 
anel viário próximo ao 
Campo Alegre. Por isso, 
o Departamento de Trân-
sito vai intensificar suas 
ações”, explicou.
O Deptran deverá inten-
sificar suas ações de fis-
calização nos períodos 
identificados de maior 
ocorrência dos acidentes, 
buscando as parcerias com 
a Polícia Militar, coibindo 
ações de imprudência dos 
motociclistas como dirigir 
sob a influência de álcool, 
em especial em áreas de 
aglomerações de jovens.
Também serão intensifi-
cadas as ações educativas 
alertando sobre a impor-
tância de se conduzir de 
forma segura e responsá-
vel.

Dia D de Combate à
Dengue acontece hoje

Hoje, a Secretaria de Saú-
de de Caçapava, por meio 
da Vigilância Epidemio-
lógica, realiza uma cam-
panha de conscientização 
em menção ao Dia D de 
combate à Dengue, cele-
brado no penúltimo sába-
do do mês de novembro. 
A campanha consiste na 
montagem de dois estan-
des, um na Praça da Ban-
deira, e outro no Mercado 
Municipal, das 8h às 15h, 
para distribuição de pan-
fletos e esclarecimento 
de ações que a população 
deve tomar para evitar a 
proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti e o conse-
quente aumento de casos 
da doença. De janeiro a 
novembro (13), Caçapa-
va registrou 453 casos de 
Dengue autóctones, ou 
seja, de pessoas que con-
traíram a doença no muni-
cípio. Com a chegada dos 
meses chuvosos, os cuida-
dos devem ser redobrados 
com a limpeza de quintais 
e drenagem de calhas, va-
sos de plantas e qualquer 
recipiente que acumule a 
água da chuva.
De acordo com o Coor-

denador da Vigilância 
Epidemiológica, Alexan-
dre de Morais Amaral, 
as pessoas, quando não 
ouvem sobre os casos de 
Dengue, acabam se aco-
modando nas ações. “O 
povo muitas vezes esque-
ce de se manter vigilante. 
Se não falarmos da doen-
ça, as pessoas acham que 
já está tudo tranquilo e que 
não demanda ação. Porém 
a Dengue exige medidas 
contínuas, porque é uma 
doença que pode se agra-
var bastante. Precisamos 
da colaboração de todos”, 
explicou ele.
Medidas diárias de com-
bate à Dengue:
- Tampar tonéis e caixas 
d’água;
- Mantenha as calhas sem-
pre limpas;
- Deixe garrafas sempre 
viradas com a boca para 
baixo;
- Mantenha lixeiras tam-
padas;
- Deixe ralos limpos e com 
aplicação de tela;
- Limpe semanalmente ou 
preencha pratos de vasos 
de plantas com areia;
- Limpe com escova ou 

bucha os potes de água 
para animais;
- Retire água acumulada 
na área de serviço, atrás da 
máquina de lavar roupa;
- Realize manutenção pe-
riódica de piscinas;
- Limpe ralos e canaletas 
externas;
- Atenção com bromé-
lia, babosa e outras plan-
tas que podem acumular 
água.
Sintomas da Dengue
- Febre alta maior que 
38.5º C;
- Dores musculares inten-
sas;
- Dor ao movimentar os 
olhos;
- Mal estar;
- Falta de apetite;
- Dor de cabeça;
- Manchas vermelhas no 
corpo.
Qualquer pessoa que apre-
sente um desses sintomas 
deve procurar uma unida-
de de saúde e relatá-los. 
A recomendação é que o 
paciente fique em repouso 
e beba bastante líquido. O 
médico vai avaliar e fazer 
a prescrição de tratamento 
para cada caso específico.
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1ª Retificação ao Edital de Concurso Público Nº 001/2019 
- A Prefeitura Municipal de Potim/SP no uso de suas atri-
buições legais torna público a 1ª RETIFICAÇÃO do Edital 
de Concurso Público Nº 001/2019, que objetiva alterar os 
seguintes conteúdos: - Descrição dos empregos públicos 
que os candidatos poderão optar em fazer até 2 (duas) ins-
crições; - Inclusão de Prova Prática para o emprego público 
de Tesoureiro; - Exclusão do emprego público de Médico 
Veterinário; - Alteração da Carga Horária para os empregos 
públicos de Monitor de Educação Infantil e Fisioterapeuta; - 
Alteração da Nomenclatura do emprego público de Agente 
Auxiliar de Creche para Agente de Creche; - Alteração das 
atribuições para o emprego público de Monitor de Educação 
Infantil. O referido Edital e a retificação na íntegra encon-
tram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Po-
tim, www.potim.sp.gov.br e no site www.reisauditores.com.
br. Permanecem inalterados os demais itens do edital. Erica 
Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal. Potim, 22 de 
novembro de 2019.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº052/2019 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONER E CARTUCHOS DE 
IMPRESSORA – A Prefeitura Municipal de Potim informa a DES-
CLASSIFICAÇÃO da Proposta da empresa ORLA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI para os itens 25, 41 à 44, devido à não apre-
sentação de amostras, conforme especificado em Edital. CONVO-
CA-SE a empresa habilitada que ficou em segundo lugar nos itens, 
A. H. DA S. MORAES ME para o envio das amostras no prazo de 02 
(dois) dias úteis. Potim, 22 de novembro de 2019. André Luís Soares 
de Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO: TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POTIM - AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– Nº 0525407 - DVº 37 – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENTRE SI, FAZE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO 
DE POTIM/SP DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINAN-
CIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE 
INVESTIMENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINAN-
CIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – VIGÊN-
CIA: DE 27/09/2019 À 27/09/2029 – VALOR: R$ 6.500.000,00.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO: TOMADOR: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POTIM  - AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – Nº 0525407 - DVº 37 – CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
QUE, ENTRE SI, FAZE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO 
DE POTIM/SP DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINANCIA-
MENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTI-
MENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À 
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – Em data de vigência do con-
trato, onde se lê: 27/09/2019, leia-se: 25/09/2019 – a presente retificação 
se faz necessária devido à erro formal no ato da elaboração da minuta con-
tratual e no decurso da vigência do contrato, não envolvendo modificações 
financeiras ou prazos do contrato. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita 
Municipal.


