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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Caraguatatuba faz
nivelamento mecânico com bica
corrida em ruas do Capricórnio II

Campanha de Vacinação
contra influenza termina
na sexta-feira em Pinda

Semana do Meio Ambiente 
terá evento aberto no Trabiju 

em Pindamonhangaba

Continua o serviço de ni-
velamento mecânico em 
ruas do bairro Capricórnio 
II, localizado na região 
Norte da cidade. O traba-
lho é realizado pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep).

Com a vacinação realiza-
da na Praça Monsenhor 
Marcondes, Pindamo-
nhangaba vacinou con-
tra a Influenza, até o mo-
mento, 38.114 pessoas do 
grupo prioritário, ou seja, 
80,84% da    meta, que é 
de imunizar 47 mil pesso-
as.
 A campanha nacional con-
tinua até o dia 31 de maio 
e está sendo realizada em 
todos os postos da cidade. 
Como o menor número de 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, promove do dia 1 a 7 de 
junho, a Semana do Meio 
Ambiente. A programação 
começa com uma ação no 
sábado, no Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju, 
aberto ao público. Contu-
do, é necessário fazer ins-
crição com antecedência.
Serão realizados um 
workshop sobre a obser-
vação de aves, a partir das 
9 horas (15 vagas) e uma 
visita fotográfica. As ins-

O nivelamento está sendo 
feito em todas as ruas que 
já receberam guias e sar-
jetas. As máquinas estão 
nas ruas 5, 15 e 16 e estão 
sendo utilizados aproxi-
madamente 20 caminhões 
carregados de bica corrida 
(composto de pó de pedra 

imunizados do grupo prio-
ritário é o de crianças me-
nores de 5 anos, a Secre-
taria de Saúde realizará, 
nesta semana, vacinação 
nas escolas municipais. 
A vacinação contra a In-
fluenza é voltada para o 
grupo de risco determi-
nado pelo Ministério da 
Saúde: crianças menores 
de 6 anos, gestantes, mu-
lheres que deram à luz a 
menos de 45 dias, maiores 
de 60 anos, trabalhadores 

crições devem ser feitas 
pelo telefone 3645-1797.
No domingo (2/6), o Par-
que da Cidade recebe, a 
partir das 8 horas, ativi-
dades como yoga, zumba, 
exposição de orquídeas, 
feira de orgânicos, feira 
de artesanato, adoção res-
ponsável de cães e gatos e 
exposição do exército, en-
tre outras, também abertas 
para toda a população.
A programação continua 
até a sexta-feira (7), com 
eventos de educação am-
biental voltados às esco-

e cascalho).
A equipe da Sesep é for-
mada por seis funcioná-
rios com o apoio de uma 
máquina motoniveladora 
(Patrol), uma retroesca-
vadeira e dois caminhões 
trucados que fazem o 
transporte dos materiais.

da área da saúde, profes-
sores, povos indígenas 
e portadores de doenças 
crônicas não transmissí-
veis e outras condições 
clínicas especiais.
A vacina fornecida, pelo 
SUS (Sistema Único de 
Saúde) é a “trivalente” 
que fornece imunização 
aos vírus Influenza sub-
tipos A (H1N1; H3N2) e 
subtipo B vírus respirató-
rios (VSR, Parainfluenza e 
Adenovírus).

las municipais, e capaci-
tações para funcionários 
da Secretaria de Meio 
Ambiente. Haverá, ainda, 
duas doações de mudas 
de árvores, sendo uma na 
terça-feira (4), na Praça 
Monsenhor Marcondes, e 
outra na quinta-feira (5), 
em Moreira César.
No dia do Meio Ambiente 
– 5 de junho – será tam-
bém a posse do Conselho 
Mirim de Defesa do Meio 
Ambiente e o lançamento 
da campanha “Pinda Ci-
dade Limpa”.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

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

Livro D-25, FLS. nº 65, Termo nº 6999
Faço saber que pretendem se casar EMERSON GIANINI e LUCIANA CORRÊA MENDES, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Mauá-SP, nascido em 10 
de fevereiro de 1971, de profissão administrador, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Migoto Giovani, 
nº 220, Residencial Santa Lucia, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARIO FERNANDES GIANINI, falecido em São 
José dos Campos na data de 22 de julho de 2012 e de HERONDINA DE MORAIS GIANINI, de 72 anos, natural de Mauá/
SP, nascida na data de 23 de janeiro de 1947, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP. Ela é natural de Campo 
Grande-MS, nascida em 5 de julho de 1972, de profissão funcionária pública, de estado civil divorciada, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de OSWALDO CORRÊA, falecido em Tremembé/SP na data de 4 de fevereiro 
de 2018 e de CECILIA SOCIARELLI CORRÊA, de 79 anos, natural de Itupeva/SP, nascida na data de 7 de dezembro de 
1939, residente e domiciliada 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 66, Termo nº 7000
Faço saber que pretendem se casar WAGNER FRANCISCO DA SILVA e DAIANE APARECIDA MARTINS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Recife-PE, 
nascido em 14 de julho de 1985, de profissão auxiliar de fabricação, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mes-
mo endereço da contraente, filho de JEREMIAS FRANCISCO DA SILVA, de 64 anos, natural de Itaquitinga/PE, nascido na 
data de 6 de junho de 1954, residente e domiciliado em Olinda/PE e de JANÇA MARIA SANTOS DA SILVA, de 56 anos, 
natural de Olinda/PE, nascida na data de 26 de janeiro de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Tremembé-SP, nascida em 30 de junho de 1990, de profissão inspetora de qualidade, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Dezoito, nº 238, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de MARIO MARTINS, 
de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 13 de setembro de 1964 e de MARIA SANTINA MARTINS, de 53 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 8 de agosto de 1965, 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.

AVISO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA - PREGÃO Nº025/2019 – 
Objeto: Aquisição de Mobiliário para Creche Municipal (Pró Infância-
Tipo B) conforme Termo de Compromisso 203400016944201214 - 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme Termo 
de Referência e demais Anexos do Edital. A Prefeitura Municipal de 
Potim convoca a empresa COMERCIAL ML LTDA ME, à apresentar 
as notas fiscais referente aos itens informados no atestado de ca-
pacidade técnica apresentados junto à documentação de habilitação 
do Pregão em epígrafe que teve abertura em 24/05/2019, no prazo 
de (03) três dias úteis após o encerramento da Sessão. Potim, 29 de 
maio de 2019. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA - PREGÃO Nº018/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de In-
sumos Hospitalares, conforme Termo de Referência e demais Anexos 
do Edital. A Prefeitura Municipal de Potim convoca as empresas B. D. 
BARBOSA EIRELI EPP e ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
LTDA, à apresentarem as notas fiscais referente aos itens informados 
nos atestados de capacidade técnica apresentados junto à documen-
tação de habilitação do Pregão em epígrafe, no prazo de (03) três 
dias úteis após o encerramento da Sessão. Potim, 29 de maio de 
2019. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº017/2019 – No dia 29 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº017/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Utensílios Hospitalares, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, às empresas: M.K.R COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS EIRELI EPP, com valor total de R$ 2.980,00; ROGÉRIO 
VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de R$ 116.666,00;. Ficam as 
empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no pra-
zo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pre-
gão Presencial Nº 026/2019, objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Divisórias e Portas Instaladas para Promo-
ção Social. Sessão realizada em 28/05/2019, às 09h00min. André L. 
S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Anulação de Habilitação – Pregão Nº 007/2019 - Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos. Tendo 
em vista despacho da Sra. Prefeita Érica Soler Santos de Oliveira, 
ficam ANULADOS os atos da Sessão realizada em 10/04/2019 em 
relação à Habilitação da empresa B. D. BARBOSA EIRELI EPP res-
tando a mesma INABILITADA. Sendo assim, convoca-se as empre-
sas habilitadas que ficaram em segundo lugar para Negociação, a se 
realizar no dia 04/06/2019, às 09h00min, no Setor de Licitações da 
Prefeita Municipal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Potim, 29 de maio de 2019 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Anulação de Habilitação – Pregão Nº 019/2019 
- Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Materiais Odontológicos. Tendo em vista despacho 
da Sra. Prefeita Érica Soler Santos de Oliveira, ficam 
ANULADOS os atos da Sessão realizada em 14/05/2019 
em relação à Habilitação da empresa B. D. BARBOSA 
EIRELI EPP restando a mesma INABILITADA. Sendo 
assim, convoca-se as empresas habilitadas que ficaram 
em segundo lugar para Negociação, a se realizar no dia 
04/06/2019, às 11h00min, no Setor de Licitações da Pre-
feita Municipal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Potim, 29 de maio de 
2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Anulação de Habilitação – Pregão Nº 020/2019 - Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais para o SAMU. 
Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Érica Soler Santos de Oli-
veira, ficam ANULADOS os atos da Sessão realizada em 15/05/2019 
em relação à Habilitação da empresa B. D. BARBOSA EIRELI EPP 
restando a mesma INABILITADA. Sendo assim, convoca-se as em-
presas habilitadas que ficaram em segundo lugar para Negociação, 
a se realizar no dia 04/06/2019, às 14h00min, no Setor de Licitações 
da Prefeita Municipal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Potim, 29 de maio de 2019 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Resolução 007/2019 - Dispõe sobre normas para o processo de es-
colha dos membros do conselho tutelar de Potim. O CMDCA órgão 
deliberativo, por meio de sua comissão eleitoral e na ausência de 
legislação que sane dúvidas dos candidatos ao conselho, cuja fun-
ção ocupante hoje é servidor público municipal, portanto com fulcro 
no artigo 13, 1 - inciso 3, da lei 850/2015, resolve por meio desta 
seguir como parâmetro o vigente Código Eleitoral, que dispões em 
seus artigos sobre organização e o exercício de direitos políticos pre-
cipuamente os de votar e ser votado. 1º Os que, servidores públicos, 
estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Públi-
co, bem como dos programas e estratégias governamentais, devem 
se afastar faltando 3 (três) meses para o pleito, fazendo jus a sua re-
muneração como dispõe a lei 64/1990. 2º O CMDCA irá realizar visita 
na casa dos candidatos afim de eliminar qualquer dúvida acerca da 
residência ou não do município, idoneidade moral e demais delibera-
ções. 3º Conforme o artigo 123 do ECA (alteração feita no estatuto 
com base no projeto de lei 1738/2019), fica liberado para recondução 
por vezes ilimitadas. Luiz Gustavo dos Santos - PRESIDENTE DO 
CMDCA.
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Prefeitura de Pinda lança 
aplicativo para cadastro de 
veículos de cargas pesadas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública, em parceria com 
o Departamento de Tec-
nologia da Informação, 
está lançando o aplicati-
vo para o cadastro de ve-
ículos de cargas pesadas. 
A intenção é viabilizar a 
implantação do Sistema 
de Controle e Gestão dos 
Transportes de Cargas, re-
gulamentado pelo Decreto 
nº 5635/2019.
O aplicativo já está dis-
ponível para download, o 
sistema está sendo apri-
morado para em segunda 
fase também cadastrar os 
veículos que desejam ob-
ter a isenção do pedágio. 
O motorista responsável 
poderá baixar o aplicativo 
na Play Store.
O aplicativo, que foi ide-
alizado e desenvolvido 
pela própria equipe da 
Prefeitura, será utilizado 
também para a fiscaliza-
ção de forma presencial 
da Guarda Civil Metropo-
litana, agentes de trânsito 
e através das câmeras do 
sistema COI (Centro de 
Operações Integradas). A 
multa de trânsito de natu-
reza média com valor R$ 
130,16 e 4 pontos na CNH 
será aplicada para aqueles 
motoristas de caminhões 
ou carretas que não esti-
verem regularizados com 
a cidade através do apli-
cativo.
Para que nenhum moto-
rista seja pego de surpre-
sa, já foram colocadas as 
placas que alertam para 
regularização, nas vias da 
cidade que possuem flu-
xo intenso de caminhões 
e carretas. Segundo a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica, o principal objetivo 
deste sistema é organizar a 
circulação de veículos no 
trânsito da cidade, princi-
palmente veículos pesa-
dos e de grande porte nos 
acessos urbanos, e assim 
melhorar a fluidez do trá-
fego nas vias de trânsito 
rápido e evitar danificação 
da pavimentação asfáltica 
e de calçadas e, em espe-
cial, diminuir os riscos de 
acidentes.
Por meio do sistema, o ci-
dadão que possui veículo 
pesado poderá solicitar 
o cadastro e estar em dia 
com a regularização do 
município. Para requerer a 

Autorização Especial para 
o Trânsito de Caminhões 
(AETC) deverão ser apre-
sentadas cópias do docu-
mento do veículo.
Todos os detalhes e mais 
informações estão no de-
creto nº 5.635, de 12 de 
março de 2019, que tam-
bém pode ser consulta-
do no site da Prefeitura 
(www.pinda.sp.gov.br) ou 
diretamente no Departa-
mento de Trânsito e Mo-
bilidade, telefone 3648-
4813.
Baixe o aplicativo e insta-
le no seu celular
Para baixar o aplicativo no 
seu celular, entre na Play 
Store e digite “carga pin-
da”, instale o aplicativo e 
cadastre o seu veículo de 
carga, solicite a emissão 
da autorização. A instala-
ção pode ser feita inda por 
meio do site da Prefeitura 
www.pinda.sp.gov.br.
Entenda como funciona o 
decreto
As Rota Livre para Cargas 
Pesadas – RLCP são as 
vias destinadas ao trânsito 
de cargas pesadas no mu-
nicípio, ou seja, onde os 
caminhões poderão andar 
pelo município sem a ne-
cessidade de autorização. 
Já as Rotas de Controle de 
Cargas Pesadas – RCCP, 
são vias                   des-
tinadas ao trânsito de 
cargas pesadas mediante 
autorização de tráfego do 
município, emitidas pelo 
aplicativo.
Os veículos de carga leve 
(até 7,99 toneladas, com 
dois eixos) podem circu-
lar livremente pelas vias 
definidas nas rotas e em 
qualquer ponto da cidade 
com atenção especial a si-
nalização existente.
Veículos de carga pesada, 
a partir de 7,99 toneladas, 
com mais de 2 eixos, po-
dem circular apenas nas 
vias definidas na Rota 
de Cargas Pesadas, mas 
se quiserem circular fora 
delas, deverão solicitar a 
Autorização Especial de 
Trânsito de Carga (AETC) 
mediante prévio cadastro 
no aplicativo disponível 
na Play Store.
Os veículos pesados li-
cenciados no município 
ou aqueles que o proprie-
tário reside no município 
também deverão fazer o 
cadastro, que neste caso 
terá validade de até 1 ano.
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“Campanha do Agasalho” 
chega a sua última semana 
de arrecadação nos bairros 

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Caçapava
entrega vielas no

bairro Borda da Mata

A “Campanha do Aga-
salho 2019” chega a sua 
última semana de coletas 
nos bairros de Pindamo-
nhangaba, nesta quarta-
feira (29). 
De acordo com o cro-
nograma estabelecido, 
a equipe da Sabesp, do 
Exército e do Fundo So-
cial percorre hoje os bair-
ros: Cidade Jardim, Nova 
Esperança e Residencial 
Arco Iris.
Na quinta-feira (30), o 
grupo passará pelo Distri-
to de Moreira César e para 
fechar a semana, na sexta-
feira (31), a equipe segue 
nas vilas: São Benedito, 
São João, São José; nos 
bairros: Pasin, Mantiquei-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras, concluiu, na últi-
ma sexta-feira, as obras 
de nove vielas de acesso 
às ruas do bairro Borda da 
Mata. As vielas, que eram 
acessos de terra, foram 
concretadas, receberam 
escadas e canteiros laterais 
e projeto de iluminação. 
As ruas que passaram pe-
las obras foram as seguin-
tes: Rua Luiz Nani, Rua 
Ozório Porto, Rua Luiz 
Afonso Brunhara, Rua 

ra e Terra dos Ipês I e II.
As caixas para coleta po-
dem ser encontradas nos 
seguintes locais: Pão de 
Açúcar, Colégio Tableau, 
Colégio Progressão, Pos-
to Ipiranga (São Benedi-
to), Neto Jeans, O Lojão, 
Lanche 100 Miséria, Su-
permercado Excelsior, 
Gold Finger, Escola Supe-
ra, Bom Preço, Shopping 
Pátio Pinda, Faculdade 
Anhanguera, Escola de 
Inglês CNA, FASC – Fa-
culdade Santa Cecília, Ex-
ternato, Pratique – Escola 
de Música, Escola Alfredo 
Pujol, sede da Prefeitura, 
Subprefeitura e sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade.

Manoel Lucas, Rua An-
selmo José David Filho, 
Rua Kátia Maria Ferreira 
Fuly, Rua Luiz Eugênio 
Soares, Rua Maria Hilário 
Codellos e Rua Comenda-
dor José Kalil.
As próximas vielas a se-
rem concretadas serão as 
ruas da parte de cima do 
bairro, a interligação das 
ruas José Aparecido Mo-
rais com a Josephina Abs 
Kalil e da Luiz Eugênio 
Soares com a Tereza dos 
Santos Ribeiro.


