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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta proposta de
novo IPTU/ISS Digital 2022 para bancos da cidade

Brasil leva mais uma prata com skate na Olimpíada de Tóquio

Nesta quarta-feira (4), a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba reuniu represen-
tantes dos principais ban-
cos instalados na cidade 
para apresentar a proposta 
para recebimento de tri-
butos municipais, que a 
partir do ano que vem será 
digital. 
O encontro foi aberto pelo 
prefeito Dr. Isael Domin-
gues e contou com a pre-
sença do Secretário de Fi-
nanças, Cláudio Marcelo 
de Godoy Fonseca, dos se-
cretários adjuntos Carlos 
Ribeiro - Casé (Finanças) 
e Danilo Veloso (Admi-
nistração) e do diretor de 
Receitas e Fiscalização do 

O catarinense Pedro Bar-
ros conquistou a medalha 
de prata no skate park na 
Olimpíada de Tóquio, no 
início da madrugada desta 
quinta-feira (5) no Parque 
de Esportes Urbanos de 
Ariake. Ele garantiu a a 
segunda posição da prova 
com a nota de 86,14 pon-
tos, que alcançou logo em 
sua primeira tentativa. Nas 
outras duas ele fez 73,5 e 

município, Vicente Corrêa 
da Silva.
Os representantes dos 
bancos que participaram 
do encontro, esclarecen-
do suas dúvidas foram, 
o Fernando Pinto (Itaú), 
Leonardo e Mateus Ama-
ral (Bradesco), Fabiana 
Romeiro Vanone e Patrí-
cia Castro Souza (Caixa), 
Daniel Rodrigues (Banco 
do Brasil), Juliana Bra-
sil (Santander) e Ederson 
Marcondes (Sicredi).
A iniciativa faz parte do 
programa “Cidade Inteli-
gente” que vem inovando 
as ações em todos os se-
tores da gestão. Além de 
facilitar a vida do contri-

22,99.
A medalha dourada ficou 
com o australiano Keegan 
Palmer, que fez uma volta 
espetacular e obteve a nota 
de 95,83 em sua última 
oportunidade. 
Com 84,13, o                                     
americano Cory Juneau 
faturou o bronze e fechou 
o pódio. 
Além de Pedro Barros, o 
Brasil foi representado na 

buinte, tem como objetivo 
trazer economicidade aos 
cofres públicos e dina-
mizar a arrecadação dos 
tributos municipais que 
correspondem a cerca de 
R$ 88 milhões/ano do or-
çamento municipal.
“Os tributos digitais terão 
mais opções e facilida-
de de pagamento para o 
contribuinte, que poderá 
receber as guias através 
de um e-mail, aplicativo e 
até mesmo site da Prefei-
tura e realizar o pagamen-
to também pelo aplicativo 
do seu banco, PIX, dentre 
outras formas”, explicou o 
diretor Vicente Corrêa da 
Silva.

grande decisão por Luiz 
Francisco, que terminou 
em quarto com 83,14 pon-
tos, e por Pedro Quintas, o 
oitavo com 38,47.
Antes da conquista de Pe-
dro Barros no park, o skate 
brasileiro já havia garanti-
do outras duas pratas, am-
bas no street, com Rayssa 
Leal e Kelvin Hoefler.
*com informações da 
Agência Brasil

Em breve, a Prefeitura irá 
disparar uma campanha 
para que todos os contri-
buintes realizem sua atu-
alização cadastral infor-
mando qual o canal que 
desejará receber seu carnê.
“Embora não iremos pro-
duzir mais carnê em grá-
fica, evidente que neste 
primeiro momento os 
munícipes que apresenta-
rem dificuldade para essa 
atualização poderão rece-
ber auxílio junto à praça 
de atendimento no Paço 
Municipal, assim como 
procurar outros canais da 
Prefeitura para resolverem 
sua situação”, afirmou Vi-
cente.

De acordo com a Prefei-
tura, a previsão para 2022 
é realizar mais de 85 mil 
lançamentos entre IPTU, 
ISS e Alvará. A data de 
vencimento da cota única 
ou da primeira parcela está 
mantida para 15 de março 
de 2022. Com o novo mo-
delo digital, o município 
irá economizar cerca de 
R$ 250 mil em apenas um 
ano com despesas de pa-
pel, correio, gráfica etc.
“Temos ainda um ganho 
ambiental dentro do nos-
so projeto Prefeitura sem 
papel e maior agilidade 
para o munícipe, que po-
derá acessar seus boletos 
diretamente de sua casa a 

qualquer hora do dia e da 
noite”, explicou o prefeito 
Dr. Isael.
O projeto está em fase fi-
nal de desenvolvimento 
de sua homologação entre 
o Departamento de Infor-
mática da Prefeitura e a 
empresa terceira (Embras) 
que executa o trabalho. O 
município deverá lançar 
até o final do mês o termo 
de referência que irá con-
vocar os bancos que po-
derão participar do novo 
chamamento público para 
recebimento dos tributos 
municipais, renovando as-
sim os contratos assinados 
para novas modalidades 
de pagamento.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
037/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Materiais Hidráulicos II. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 05/08/2021, até as 08h00min do dia 19/08/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
19/08/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
19/08/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
038/2021. Objeto: Aquisição de Academia ao Ar Livre com Estrutura 
em Madeira. Data para recebimento de proposta: das 13h00min do 
dia 05/08/2021, até às 13h00min do dia 19/08/2021; data da abertura 
de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 19/08/2021; data de 
início da sessão pública: às 14h00min do dia 19/08/2021, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PPA 2022/2025 
e LOA 2022 - Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 
48 da LRF a Prefeitura Municipal de Potim, Estado de São Paulo, re-
alizará na segunda-feira, dia 16/08/2021 às 18h00m uma Audiência 
Pública para a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025, Lei Orça-
mentária Anual para o exercício de 2022 e compatibilização da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Porém, devido a atual situação 
de combate a COVID-19 pela qual se orienta evitar aglomeração, ha-
verá a transmissão online pelo Facebook através do seguinte link de 
acesso: https://www.facebook.com/prefeitura.potim, desta forma pos-
sibilitando a participação popular pela internet. Participe digitalmente. 
Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.
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Pindamonhangaba terá
shows online em

comemoração ao Dia dos Pais

IMUNIZAÇÃO COVID-19: Pessoas com 
23 anos ou mais serão vacinadas

nesta quinta-feira em Pinda

Pindamonhangaba come-
mora o Dia dos Pais com 
muita música. Quatro dias 
de shows online, que se-
rão transmitidos de quinta 
a domingo, às 19 horas, 
através dos canais oficiais 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, no Facebook e 
YouTube.
Apresentações
Nesta quinta (5) e sexta-
-feira (6), serão apresenta-
dos os shows de Dj´s em 
homenagem ao Dia dos 
Pais. Entre eles estão Dj 
Yago, Dj Célio Lopes, Dj 
Galvão e Dj Marcelo Rat-
to. O evento online terá 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia 
nesta quinta-feira (05) a 
vacinação contra a Co-
vid-19 para pessoas com 
23 anos ou mais.
Primeira dose: pessoas 
com 23 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, CIAF/
Saúde da Mulher, Cen-
tro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Nova Espe-
rança, PSF Cidade Nova,                                  
CISAS Moreira César e 
UBS Ipê 2. Das 8 às 11 
horas e das 13 às 16 horas 
no Shopping Pátio Pinda. 
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas somente na 
sala de vacinas do CIAF/
Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 ho-
ras.
Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “ter-
mo de cadastro Vacinação 
Covid-19” no drive-trhu, 
por isso, é obrigatório                           

muita música eletrônica 
de qualidade em cerca de 
1 hora de apresentação por 
dia.
Festival
No sábado (7) e no domin-
go (8), será a vez do Fes-
tival de Blues Pico do Ita-
peva Pindamonhangaba, 
gravado no Parque Pico do 
Itapeva. Foram reunidas, 
neste espaço, as bandas de 
blues The Simi Brothers e 
Adriano Grineberg; Side 
Trio; e Marcelo Naves 
& The Tigermen, em um 
show dividido em dois dias 
de gravação, incrementado 
por informações turísticas 

levar o termo preenchido 
corretamente. Baixe o ar-
quivo pelo site de Pinda. 
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site.
Segunda dose
AstraZeneca, 60 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha). Das 13 às 16 
horas: PSF Nova Esperan-
ça, CISAS Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Cidade Nova, 
UBS Ipê 2 e CIAF/Saúde 
da Mulher.
2ª dose de Trabalhadores 
da Saúde, pessoas com 
Síndrome de Down, Pa-
cientes em Terapia Renal, 
Transplantados e Idosos - 
(Conforme data na Cartei-
rinha): Centro Dia do Ido-
so (Vila Rica), Ciaf (Saúde 
da Mulher), Cisas (Morei-
ra Cesar), PSF? Nova Es-
perança (Araretama), PSF 
Cidade Nova e UBS Ipê II: 
das 13 às 16hs

e imagens espetaculares. 
“Neste ano, tomando os 
devidos cuidados por con-
ta da pandemia, optamos 
por gravar as apresenta-
ções, já que ainda não po-
demos reunir um grande 
público. Os shows online 
serão uma opção segura 
para que as famílias pos-
sam se divertir juntas, no 
conforto de seus lares, 
sem deixar a data passar 
em branco e apoiando as 
artes e artistas, que estão 
retomando agora suas ati-
vidades”, avaliou o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.

Coronavac/Butantan - 
(conforme data da cartei-
rinha), sala de vacinas do 
CIAF/Saúde da Mulher: 
das 13 às 15 horas.
Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campa-
nha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.
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Construção do novo terminal
rodoviário de Pindamonhangaba 

entra na fase de cobertura

Pindamonhangaba intensifica 
cadastramento do SUS

As obras de construção do 
novo terminal rodoviário 
de Pindamonhangaba en-
tram, esta semana, na fase 
de execução das estruturas 
metálicas para recebimen-
to da cobertura. Obra é 
localizada às margens da 
Rodovia Presidente Dutra 
e ao lado do campo univer-
sitário da UNIFUNVIC.
Segundo o cronograma de 
obra, o atual estágio ain-
da contempla os serviços 
de concretagem do con-
trapiso. Com os projetos 
e planejamento iniciado 
em 2018, as obras tiveram 
início em junho de 2020 
e a previsão é de que seja 
concluída até o final deste 
ano. O local foi doado ao 
município pelos proprietá-
rios da Rede Shibata.
A empresa responsável 
pela obra é a KF Constru-
ções e Serviços, vencedo-
ra da concorrência Pública 
08/2019 e o investimento 
previsto é de R$ 7,1 mi-
lhões de reais. O empreen-
dimento terá uma área de 
9.700m2 entre plataforma 
e área de circulação e o 
prédio com 1.860m2.
Além das 10 vagas na 
plataforma de embarque 
e desembarque e área de 
estacionamento para ôni-
bus, o espaço terá área ad-
ministrativa com vestiário 
e copa para funcionários, 
guichês, sanitários públi-
cos acessíveis, fraldário, 
guarda-volumes, espaços 
para locação de pontos 
comerciais e praça de ali-
mentação.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba alerta a popula-
ção sobre a importância do 
cadastramento dos mora-
dores no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A partir da 
próxima segunda-feira (9), 
as unidades de saúde do 
município estarão intensi-
ficando essa ação junto à 
comunidade.
Segundo a Secretaria de 
Saúde do município o ob-
jetivo é atingir o maior 
percentual possível de ca-
dastro dos atuais 168 mil 
habitantes da cidade. A se-
cretaria ainda ressalta que 
a comprovação de residên-
cia é obrigatória.
Com a reestruturação do 
Ministério da Saúde, é 
necessário atualizar as 
informações da Atenção 
Básica em todo o país e 
assim garantir total acesso 
da população aos serviços 
de saúde. O cadastramento 
também servirá como pa-
râmetro para as transferên-
cias de recursos da União 
para a Prefeitura. “Pedi-
mos que todos os muníci-
pes que ainda não procede-
ram o cadastramento que 
procurem imediatamente 
nossas unidades”, afirmou 
a secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo.
O cadastramento consiste 
no processo por meio do 
qual são identificados os 
usuários do SUS e onde 

O estacionamento contará 
com área para táxis e mo-
toristas de aplicativo, área 
para carga e descarga para 
serviços, área para mo-
tos e bicicletas e mais de 
50 vagas para veículos de 
passeio. A nova rodoviá-
ria ainda contará com uma 
praça externa, bem ilumi-
nada e com trabalho paisa-
gístico.
“O novo terminal de Pin-
damonhangaba contem-
plará um espaço mais 
adequado à realidade e ao 
crescimento do municí-
pio. As possibilidades para 
viagens à longa distância 
serão reais pela estrutura 
que será oferecida. Além 
disso, oferecerá oportuni-
dades de entretenimento e 
serviços úteis. O conceito 
arquitetônico adotado visa 
funcionalidade e organiza-
ção, possibilitando o de-
senvolvimento econômico 
de forma qualitativa”, afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.
Segundo a Secretária, o 
objetivo deste investimen-
to é viabilizar que o trans-
porte interestadual seja 
efetivo e a circulação da 
economia e oportunidades 
favoreçam o crescimento 
do município, elevando a 
qualidade de vida de todos. 
Com a chegada da nova 
rodoviária às margens da 
Rodovia Presidente Dutra, 
Pindamonhangaba desbra-
va novas possibilidades de 
crescimento para uma re-
gião pouco explorada, que 

ocorre a vinculação de 
cada usuário ao município 
de residência, permitindo 
uma maior eficiência na 
realização das ações de 
natureza individual e co-
letiva desenvolvidas nas 
áreas de abrangência dos 
serviços de saúde.
A partir do cadastramento 
e da emissão do Cartão, 
será possível identificar 
o usuário em todos os 
seus contatos com o SUS 
e acompanhar a sua evo-
lução dentro do sistema, 
com efeitos na atenção 
individual e no planeja-
mento das ações de saúde, 
oferecendo, assim, novos 
recursos para a auditoria e 
o combate às fraudes.
O cadastro familiar é uma 
ferramenta fundamental 
para a equipe da unidade 
de saúde porque é a partir 
dele que se define a popu-
lação que, organizada so-
cialmente em famílias, se 
vinculará a cada equipe de 
saúde da família.
Como se cadastrar?
O munícipe deve com-
parecer até a unidade de 
saúde próxima de sua re-
sidência e levar os seguin-
tes documentos: cópia do 
RG/CPF/CARTÃO SUS 
de todos os moradores da 
residência, cópia do com-
provante de endereço no 
nome de um dos morado-
res e prestar informações 

no final da década de 90 
recebeu a FAPI (Faculda-
de de Pindamonhangaba), 
atualmente UNIFUNVIC.
A expectativa futura é de 
que nesta região a cidade 
receba no futuro o pro-
longamento da Rodovia 
Carvalho Pinto, que irá in-
terligar à Via Dutra, onde 
estrategicamente estará lo-
calizado o futuro terminal. 
“Outro fator relevante é a 
implantação do Terminal 
Rodoviário às margens da 
Rodovia Presidente Dutra 
no sentido Rio de Janeiro, 
já que outros estão locali-
zados no sentido São Pau-
lo. Ressalto também a im-
portância do turismo, que 
terá uma estrutura para 
que possa ser divulgado 
de forma abrangente, mo-
tivando a todos a conhecer 
a nossa cidade”, explicou 
Marcela Franco.
Para o Prefeito Isael Do-
mingues, a obra comprova 
que a cidade está em outro 
patamar. “Através de uma 
gestão eficiente, criativa 
e com espírito empreen-
dedor, buscamos recursos 
para concretizar esse im-
portante plano de governo. 
A economicidade realiza-
da de forma responsável, 
nos conduz a concretizar 
obras que impulsionam o 
progresso. A rodoviária de 
nossa cidade tem 33 anos, 
foi construída na gestão 
do ex-prefeito João Bosco 
Nogueira e inaugurada em 
novembro de 1988, o mo-
mento é propício e preci-
samos avançar.”

como número do telefone, 
imóvel onde reside, estado 
de saúde de cada morador, 
entre outras.
Este processo é importan-
te para que o município 
tenha cadastrado junto ao 
Ministério da Saúde as in-
formações reais que subsi-
diam o custeio dos servi-
ços de saúde na Atenção 
Básica e permite o acesso 
dos usuários às consultas, 
exames e internações. Os 
recursos distribuídos pelo 
Ministério da Saúde têm 
como base três critérios: o 
número de pessoas acom-
panhadas nos serviços de 
saúde, a melhora das con-
dições de saúde da popu-
lação e a adesão a progra-
mas estratégicos.
Caso o usuário não esteja 
cadastrado ele fica impos-
sibilitado de fazer uso dos 
serviços da atenção básica 
e especialidade da rede pú-
blica.  “A coleta de dados 
é importante para que o 
município não perca o re-
passe de verbas, que serão 
usadas na atenção básica à 
saúde. Aumentar o vínculo 
entre o cidadão e o profis-
sional de saúde é justa-
mente um dos objetivos 
do cadastramento, o que 
permite conhecer as pes-
soas e suas necessidades 
de saúde, acompanhá-las e 
assegurar cuidado adequa-
do”, finaliza Ana Cláudia. 


