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A GAzetA dos Municípios

IPTU 2020: cota única com 
10% de desconto vence 
dia 31 em Caraguatatuba

Caraguatatuba Summer 
Festival: Michel Teló agita 
público de 30 mil pessoas

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da 
Secretaria Municipal da 
Fazenda, iniciou a distri-
buição dos 83.632 carnês 
do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) de 
2020 pelos Correios. A 
cota única, com descon-
to de 10%, vence no pró-
ximo dia 31 de janeiro.  
Caraguatatuba espera ar-
recadar R$ 94.937.232,10 
com o montante de carnês 
lançado.
A 2ª via do carnê do IPTU 
pode ser solicitada a partir 
desta quinta-feira (2/1), na 
Área de Tributos Imobi-
liários (Cadastro/Guichê 
4), no Paço Municipal, no 
Centro. 
O proprietário também 
pode acessar 2ª via pelo 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br, na parte desti-
nada ao  “Cidadão/Tribu-
tos”. É necessário ter em 
mãos o número da Inscri-
ção Cadastral do imóvel 
para acessar a 2ª via e im-
primir. Caso o contribuin-
te não tenha o número, 
basta solicitar pelo e-mail 
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221 (Cadastro).
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-
mana e feriados, o tributo 
poderá ser pago no próxi-
mo dia útil.
Em Caraguatatuba, o rea-
juste no IPTU 2020 con-
siderou o mesmo valor 
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 

A programação do Cara-
guatatuba Summer Festi-
val 2020 continua a todo 
vapor com apresentações 
de cantores de renome 
nacional e de artistas lo-
cais. Na noite de sábado 
(04/01), o cantor Michel 
Teló agitou um público es-
timado em 30 mil pessoas, 
no palco da Praça da Cul-
tura, no centro da cidade.
Cantor, compositor e mul-
ti-instrumentista, Michel 
Teló cantou sucessos do 
projeto Bem Sertanejo, os 
hits ‘Ai Se Eu Te Pego’, 
‘Humilde Residência’ e 
clássicos como Fio de Ca-
belo, Boate Azul. A nova 
música de trabalho, “Casal 
Modão”, faixa que integra 
o recém-lançado EP Chur-
rasco do Teló também fez 
parte do repertório.
O artista também é co-
nhecido por revelar novas 
promessas da música e é 
o atual pentacampeão do 
programa The Voice Bra-
sil, da Rede Globo de TV.
Com uma energia conta-
giante, Michel Teló agitou 
e interagiu com o público 
que acompanhou a apre-
sentação com muita ale-
gria. Artistas locais tam-
bém abrilhantaram a noite 
do Festival e se apresenta-
ram antes de Michel Teló. 
Subiram ao palco Gigi 

base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), e passou 
de R$ 3,48 para R$ 3,57 
este ano.
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). Outros 38.639 carnês 
serão envidados para en-
dereços fora de Caragua-
tatuba.
Acessa SP
A 2ª via do carnê do 
IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) de 
2020 também pode se
r                              requerida 
no Posto do Acessa SP, na 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro. 
O cidadão precisar apre-
sentar o número da Inscri-
ção Cadastral do imóvel. 
Para utilizar os serviços 
do Acessa São Paulo é ne-
cessário ir ao local munido 
de um documento de iden-
tificação com foto e fazer 
um cadastro digital para 
usar o serviço de internet 
gratuita 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. O tele-
fone é (12) 3883-3042.
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 

Marques, Miriam Men-
des, Iris Manz, João Mar-
cos e a dupla Henrique e 
Fernandes.
O cantor Juninho Campos 
fez uma participação espe-
cial durante o show apre-
sentando sua nova música 
de trabalho “Se eu quero 
um beijo seu”. Juninho 
estava muito emocionado, 
relembrou sua trajetória 
em bares da região e agra-
deceu a Michel Teló pela 
oportunidade.
Sempre atencioso, o can-
tor recebeu em seu cama-
rim fãs que participaram 
de um sorteio realizado 
nos canais oficiais da Pre-
feitura Municipal de Cara-
guatatuba.
Michel Teló agradeceu 
à Prefeitura Municipal, 
Secretaria de Turismo e 
toda equipe envolvida na 
produção do evento. Ele 
afirmou seu apreço pelo 
Litoral, não só para a re-
alização de trabalhos, mas 
em momentos de lazer 
com sua família. Ele esta-
va tão à vontade que após 
o show, Michel e sua ban-
da ainda fizeram um en-
saio fechado de uma nova 
música que fará parte de 
um DVD a ser lançado 
pelo cantor. Vem mais su-
cesso por aí! 
Caraguatatuba Summer 

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 
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 (Em frente à 
Escola Estadual Colônia 
dos Pescadores). O local 
funciona das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira e sá-
bado, 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

Festival 2020
A programação do Festi-
val segue com muita mú-
sica até 15 de fevereiro. 
Os shows acontecem na 
Praça da Cultura (Centro), 
Porto Novo (Sul) e uma 
novidade: shows no bair-
ro Massaguaçu, na região 
Norte da cidade. Todos os 
eventos são gratuitos.
Confira as próximas atra-
ções:
11/01 (Sábado)
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



página 2 A GAzetA dos Municípios 07 de janeiro de 2020

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 07/01/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Força-tarefa da Fiscalização de
Caraguatatuba flagra de venda de

remédios a estacionamento irregular

As equipes de fiscalização 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba reforçaram as ações 
de fiscalização em praias 
e praças da cidade após a 
Virada do Ano.
De 2 a 5 de janeiro foram 
apreendidos de medica-
mentos comercializados 
em lanchonetes, a ven-
da de cervejas, bebidas 
quentes, tênis e chur-
rasquinhos sem licença. 
Também foram fechados 
estacionamentos irregu-
lares e com condições 
sanitárias precárias. Os 
fiscais ainda vistoriaram 
atividades náuticas. Um 
dos casos que chamou a 
atenção foi a apreensão 
de 33 medicamentos di-
versos – para dor e febre, 
colírio, descongestionante 
nasal – disponíveis para 
a venda em uma lancho-
nete localizada no bairro 
Martim de Sá. De acordo 
com a Vigilância Sanitá-
ria, o estabelecimento foi 
notificado e lavrada uma 
Orientação Técnica para 
as adequações que pre-
cisam ser feitas no local. 
A equipe da Saúde ainda 
vistoriou estabelecimen-
tos que foram denuncia-
dos por meio do telefone 
156. Em uma pizzaria, no 
Jetuba, foi constatada a 
falta de asseio (condições 
sanitárias adequadas) e o 
proprietário foi notificado 
para suspender a atividade 

até que fosse realizada a 
limpeza, o que ocorreu no 
sábado.
Neste tipo de ocorrência, 
o estabelecimento recebe 
auto de infração e tem 10 
dias para entrar com a de-
fesa. Dependendo da situ-
ação a infração pode gerar 
desde um penalidade de 
advertência a multa que 
varia de leve, sendo 100 
VRM’s (Valor de Referên-
cia do Município), equiva-
lente a R$ 357 até a gra-
víssima, de 1.000 VRMs 
(R$ 3.570).
No total, a Vigilância Sa-
nitária fez 70 abordagens 
junto aos ambulantes em 
conjunto com as Fiscali-
zações do Comércio e de 
Postura. Essas equipes 
apreenderam mais 11 cai-
xas térmicas onde estavam 
acondicionadas cerca de 
600 latas de cerveja e 12 
garrafas de bebidas quen-
tes.
Importante destacar que a 
Prefeitura não dá licença 
para a venda de bebidas 
alcoólicas fora de esta-
belecimentos comerciais 
e, principalmente, para 
menores. Os fiscais ain-
da apreenderam produtos 
como churrasquinhos ven-
didos nas praias, óculos de 
sol, tênis e bijuterias hi-
ppies de procedência du-
vidosa. Foram realizadas 
mais de 120 abordagens 
nas praias e região central.

Na Região Norte, foram 
encontrados estaciona-
mentos irregulares que fo-
ram fechados, bem como 
camping selvagem na área 
central. Na Região Sul, as 
equipes atenderam denún-
cia de perturbação de sos-
sego em um quiosque.
Conforme legislações mu-
nicipais, para quem não 
respeita a lei do silêncio, 
a multa para residências é 
de 460 VRM’s (Valor de 
Referência do Município), 
equivalente a R$ 1.642,20. 
Para estabelecimentos co-
merciais, a sanção é de 
718 VRM’s, ou seja, R$ 
2.563,26, passível, ainda, 
de interdição e cassação 
de alvará de funcionamen-
to.
A Fiscalização de Postura 
também esteve em praias 
da região central fiscali-
zando o cumprimento das 
leis em relação às ativida-
des náuticas.
Pelos agentes da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, 
com apoio da Polícia Mi-
litar, neste período foram 
apreendidas 19 caixas de 
som e seis veículos com 
volume de som excessivo. 
Ainda foram removidos 
10 veículos por estacio-
namento defronte a guia 
rebaixada. A PM tem es-
tado presente em todas as 
ações de fiscalização da 
Prefeitura.
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Renovação do passe escolar para 
alunos da rede começa dia

6 de janeiro em Caraguatatuba

Projeto Verão no Clima orienta 
sobre educação ambiental em 

praias de Caraguatatuba

Jovens de Caraguatatuba nascidos
em 2002 devem se alistar no serviço 

militar até dia 30 de junho

Começou ontem, segun-
da-feira (06/01), o proces-
so de renovação do passe 
escolar para alunos da 
rede municipal de ensino 
de Caraguatatuba.
Para o ano letivo de 2020 
todos os estudantes que já 
possuem o benefício do 

Caraguatatuba inicia 
na próxima sexta-feira 
(10/01), o Projeto Verão 
no Clima, em parceria 
com a Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente. A iniciativa 
prevê ações de educação 
ambiental nas praias Mar-
tim de Sá e Cocanha até o 
término do Carnaval.
De sexta-feira a domin-
go, 12 monitores estarão 
nas praias orientando mo-
radores e turistas sobre 
a mudança do hábito do 
descarte irregular do lixo, 
além de alertar para a res-
ponsabilidade de cada um 
na preservação do meio 

Os jovens de Caraguata-
tuba do sexo masculino, 
nascidos em 2002, devem 
fazer o alistamento militar 
pelo site https://www.alis-
tamento.eb.mil.br/index.
action. Todo brasileiro, do 
sexo masculino que com-
pleta 18 anos é obrigado a 
se alistar no serviço mili-
tar.  
O prazo encerra no dia 30 
de junho. Para o cadastro 
online, é necessário ape-
nas, o CPF, RG, email e 
telefone.
Quem não tem acesso à 
internet pode utilizar os 
computadores do Acessa 
São Paulo. É necessário ir 
ao local munido de um do-
cumento de identificação 
com foto e fazer um ca-
dastro digital para usar o 
serviço de internet gratuita 
do posto. O Acessa SP fica 
na Praça Diógenes Ribeiro 
de Lima (localizada na Av. 
da Praia), 140 – Centro. 
O horário de atendimento 
vai das 11h às 17h. O tele-
fone é (12) 3883-3042. O 
outro Posto do Acessa SP 
está localizado no Poupa-
tempo, na Av. Rio Branco, 
955 – Indaiá (Em frente à 
EE Colônia dos Pescado-

cartão do passe escolar de-
vem realizar a atualização 
dos dados cadastrais no 
ponto de vendas da Praia-
mar. O período para atua-
lização do cadastro segue 
até o dia 7 de fevereiro de 
2020. Os cartões não atu-
alizados serão bloqueados 

ambiente.
Os monitores iniciaram 
um treinamento na últi-
ma sexta-feira (03/01), na 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca (SMAAP), 
com capacitação de técni-
cos do Instituto Argonauta 
e da SMAAP.
Na capacitação foi aborda-
do sobre problema do lixo 
no mar, agressão de seres 
vivos, atividades de edu-
cação ambiental da Pre-
feitura como Ecopontos, 
Coleta Seletiva e conduta 
das abordagens nas praias.
Também abordou temas 
como micro lixo, reutili-

res). O local funciona das 
9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira e sábado, das 
9h às 13h.
Os jovens nascidos antes 
de 2002 que ainda não se 
alistaram têm até o dia 30 
de junho para procurar a 
Junta de Serviço Militar, 
no Sumaré. O atendimen-
to ao público é das 9h às 
12h e das 14h às 16h30. É 
necessário pagar a multa 
de R$ 4,44 (reajustada tri-
mestralmente) para cada 
ano de atraso no alista-
mento.
O brasileiro que não se 
alistar no prazo previsto 
estará em débito com o 
Serviço Militar e não po-
derá obter passaporte ou 
prorrogação de sua valida-
de; ingressar como funcio-
nário, empregado ou as-
sociado em – instituição, 
empresa ou associação 
oficial; assinar contrato 
com o Governo Federal, 
Estadual, dos Territórios 
ou Municípios; prestar 
exame ou matricular-se 
em qualquer estabeleci-
mento de ensino.
Também não poderá ob-
ter carteira profissional, 
registro de diploma de 

impossibilitando o uso dos 
créditos.
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h30 e das 14h 
às 16h30, no ponto de ven-
das da empresa Praiamar, 
localizada na Rodoviária 
de Caraguatatuba.

zação e reciclagem, con-
sumo consciente, logística 
reversa, impacto do lixo 
na vida dos animais, pre-
servação dos manguezais, 
animais domésticos na 
praia e informações sobre 
dengue e febre amarela.
Participam do projeto os 
municípios da Baixada 
Santista (Santos, Bertio-
ga, Cubatão, Guarujá, 
Itanhaém, Mongaguá, Pe-
ruíbe, Praia Grande, São 
Vicente); do litoral norte 
(Ubatuba, Caraguatatuba, 
Ilhabela e São Sebastião) 
e, do litoral sul (Iguape, 
Cananeia e Ilha Compri-
da).

profissões liberais, matrí-
cula ou inscrição para o 
exercício de qualquer fun-
ção e licença de indústria 
e profissão; inscrever-se 
em concurso para provi-
mento de cargo público; 
exercer, a qualquer título, 
sem distinção de categoria 
ou forma de pagamento, 
qualquer função pública 
ou cargo público, eletivos 
ou de nomeação; e receber 
qualquer prêmio ou favor 
do Governo Federal, Es-
tadual, dos Territórios ou 
Municípios.
As mulheres e os eclesi-
ásticos estão isentos do 
serviço militar obrigatório 
em tempo de paz (Artigo 
143 da Constituição Fe-
deral), mas quem quiser 
seguir carreira nas Forças 
Armadas tem a opção de 
inscrever nos concursos 
públicos das escolas mili-
tares.
A Junta de Serviço Militar 
de Caraguatatuba fica na 
Rua Taubaté, 520 – Su-
maré. O atendimento ao 
público é das 9h às 12h e 
das 14h às 16h30. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3882-6006.
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Escola de Governo oferece dois 
cursos de Revit para servidores 
da Prefeitura de Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria da Administração, 
em parceria com Instituto 
Federal de São Paulo (IF/
SP), abriu inscrições para 
os cursos de “Revit Bási-
co” e “Revit para Design 
de Interiores: Construção 
de Mobiliário e Ambien-
tes Internos em 2D e 3D”.  
Serão oferecidas 30 vagas 
para cada curso. 
Os servidores públicos 
interessados nas capacita-
ções podem se inscrever 
no site http://servidor.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/ até 
o dia 24 de janeiro (sexta-
-feira) ou até o preenchi-
mento das vagas.
Os cursos são voltados 
para funcionários lotados 
nas Secretarias da Fazen-
da, Habitação, Obras Pú-
blicas e Urbanismo, com 
formação profissional nas 
áreas da construção civil: 
arquitetura, engenharia, 
técnico de edificações e 
designer de interiores.
As aulas de Revit irão ini-
ciar no dia 11 de fevereiro 
e ocorrem às terças-feiras, 
das 8h às 11h25, no pré-
dio do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-

nologia de São Paulo (IF/
SP), no Indaiá.  Com 64 
horas de carga horária, o 
término do curso está pre-
visto para julho.
Já as de “Revit para De-
sign de Interiores: Cons-
trução de Mobiliário e 
Ambientes Internos em 
2D e 3D” vão ser ministra-
das às quartas-feiras, das 
8h às 9h40, a partir do dia 
12 de fevereiro, no mesmo 
local.  Para fazer o treina-
mento, o servidor deve ter 
concluído o curso de Revit 
Básico, ministrado no 2º 
semestre de 2019. A carga 
horária é de 32 horas.
A Escola de Governo está 
localizada na Av. Frei Pa-
cífico Wagner, 985 – Cen-
tro. Mais informações pelo 
WhatsApp (12) 99775-
2420 ou pelo e-mail es-
cola.governo@caraguata-
tuba.sp.gov.br. O Instituto 
Federal fica na Av. Bahia, 
1.739 – Indaiá.
Revit
O Revit é um software 
BIM (Modelagem/Mode-
lação da Informação da 
Construção) para arquite-
tura, urbanismo, engenha-
ria e design. 
O software permite aos 

usuários projetar edifícios, 
estruturas e seus compo-
nentes em 3D e anotações 
no modelo com desenhos 
2D. É possível acessar 
elementos e informações 
de construção a partir do  
banco de dados do mode-
lo. 
O Revit possui ferramen-
tas para planejar os vários 
estágios no ciclo de vida 
do edifício, desde o con-
ceito até a construção e, 
posteriormente, manuten-
ção e/ou demolição.
Cursos da Escola de Go-
verno da Prefeitura de Ca-
raguatatuba de Fevereiro
Curso de Revit Básico
Inscrições: Até dia 24 de 
janeiro pelo site: https://
servidor.caraguatatuba.sp.
gov.br/
Início das aulas Dia 
11 de fevereiro – IF/SP
Curso de Revit para De-
sign de Interiores: Cons-
trução de Mobiliário e 
Ambientes Internos em 
2D e 3D
Inscrições: Até dia 24 de 
janeiro pelo site: https://
servidor.caraguatatuba.sp.
gov.br/
Início das aulas Dia 
12 de fevereiro – IF/SP

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - PROC. ADM. Nº 001/2020 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por 
tempo determinado de prestadores de serviços para execução de 
Projetos Sociais da Proteção Social Básica do Município, conforme 
condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência 
e demais anexos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: 
de 09/01 a 24/01/2020 - Horário: 09h00min às 16h30min no CRAS - 
Centro de Referência de Assistência Social – Rua Antônio de Oliveira 
Portes, Nº 338, Bairro Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 
27/01/2020 com agendamento prévio com o candidato. A Chamada 
Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado 
ou retirada GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal de Po-
tim: www.potim.sp.gov.br.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 009/2019 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DE 
PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NO BAIRRO VIS-
TA ALEGRE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Sessão realizada no dia 23/12/2019 
às 10h00min. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Lici-
tação e Avaliação.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial referente à Concorrência Pública 
Nº 002/2019 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CAL-
ÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Data da realização: 09/01/2020 – às 10h00min no 
setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos 
Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP – André L. S. Oliveira – Presidente 
da Comissão de Licitação.

EDITAL
Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Potim, nos termos do arti-
go 8º da Lei Municipal Nº 935/2017, vem NOTIFICAR ADRIANO DE 
MELO SILVA para que no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, 
proceda à limpeza do terreno baldio, LOCALIZADO À RUA ANTONIO 
FELIPE DOS SANTOS FILHO, N° 284 sob pena de aplicação de mul-
ta.
Lei N° 935/2017
Art. 1º - Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente 
conservados pelos senhores proprietários ou possuidores no que diz 
respeito a limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou de 
outros meios adequados.
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de terrenos: 
I – A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente 
crescido no terreno
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados 
no terreno baldio.
Parágrafo único: Fica proibido o uso de herbicidas ou qualquer em-
prego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo, ou de quais-
quer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.


