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A Gazeta dos Municípios

Confira o cronograma 
dos próximos dias da 

vacinação contra o
Coronavírus para a 

aplicação da
DOSE ADICIONAL

Secretaria de Serviços 
público de Taubaté

informa telefone
para atendimentos

GCM Pinda participa de
treinamento de Nivelamento 

Tático Operacional em
Aparecida

A PARTIR DE SEXTA-
-FEIRA, 10/SET: PESSO-
AS COM 85 ANOS OU 
MAIS E PESSOAS ACA-
MADAS COM 85 ANOS 
OU MAIS ATENÇÃO: 
PARA TOMAR A DOSE 
ADICIONAL É NECES-
SÁRIO UM INTERVALO 
DE 06 (seis) MESES DA 
2ª DOSE. POR FAVOR! 

A Secretaria de Ser-
viços Públicos infor-
ma que o atendimento  
telefônico para informa-
ções e solicitações pode 
ser feito através do nú-
mero 12 3629-4109, das 
7h às 17h de segunda a 

A Guarda Civil Metropo-
litana (GCM) de Pinda-
monhangaba participou na 
última semana, em Apare-
cida, de um Treinamento 
de Nivelamento Tático 
Operacional em Aparecida 
com objetivo de capacitar 
e aprimorar as ações de se-
gurança pública.
Durante quatro dias de in-
tenso treinamento, os par-
ticipantes tiveram a opor-
tunidade de desenvolver 
habilidades e técnicas que 
são fundamentais nas dife-
rentes formas de ocorrên-
cias atendidas pela GCM.
O treinamento aconte-
ceu na fábrica desativada 
“MADEPAR”, e contou 
com a participação de 

FAÇA SEU CADASTRO 
ANTECIPADO E AJU-
DE A EQUIPE DE VACI-
NAÇÃO: www.vacinaja.
sp.gov.br Local: Centro 
de Eventos (Rua Albu-
querque Lins, ao lado da 
Estação) HORÁRIO: das 
8h às 12h Modalidades: 
DRIVE-THRU e PEDES-
TRES

sexta-feira, e pelo email 
sesp@taubate.sp.gov.br, 
devido a mudança de en-
dereço ocorrida no mês 
passado, para a Aveni-
da Portes del Rei, 507,  
na Vila São José, deixou 
de utilizar os antigos nú-

agentes da Guarda Civil 
Municipal de Aparecida, 
Cruzeiro, Itapevi, Polícia 
Penal e Força Área Brasi-
leira-FAB.
Os GCMs de Pindamo-
nhangaba que participa-
ram do evento foram: Hé-
lcio, Denilson, Gabriel, 
Antônio Marcos, Cassia-
no, Minamizako, Josué e 
Moreira.
O III NITOP foi concluí-
do com a entrega dos di-
plomas, que contou com a 
presença dos familiares e 
do prefeito de Aparecida, 
Luiz Carlos de Siqueira, 
Piriquito. Também estive-
ram presentes, o secretá-
rio Interino de Segurança 
Pública e Trânsito, Carlos 

ACAMADOS: As equipes 
das ESFs farão a vacina-
ção casa a casa. 
Segundas doses das 8h às 
12h, de segunda a sexta 
(exceto feriados), confor-
me data do cartão. Obri-
gatório apresentar com-
provante de endereço OU 
título de eleitor e docu-
mento oficial com foto.

meros com os ramais 5020 
e 5088.
Para os demais depar-
tamentos da Secre-
taria de Serviços pú-
blicos os números de  
telefone para contato se-
guem sem alteração.

Ivo dos Reis Sales e o Co-
mandante da Guarda Ci-
vil de Aparecida, Marcelo 
Bento.
O secretário de Seguran-
ça da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Fabrício 
Pereira, e o Comandante 
GCM, Sandro Alvarenga 
prestigiaram a formatura e 
parabenizaram os agentes. 
“Seguindo a orientação do 
prefeito Dr. Isael em sem-
pre qualificar nossa GCM 
para atender melhor nossa 
população, queremos des-
tacar a dedicação desses 
GCMs e agradecer ao Co-
mandante Bento e sub co-
mandante Kleiton de Apa-
recida pela oportunidade”, 
afirmou Fabrício.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 287, Termo nº 7442
Faço saber que pretendem se casar MOISÉS ESTEVES e BRUNA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 28 de maio de 1979, de estado civil solteiro, de profissão agente de escolta e vigilância penitenci-
ária, residente e domiciliado na Rua das Calêndulas, nº 80, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ESTEVES FILHO, 
falecido em Taubaté/SP na data de 27 de setembro de 2019 e de APARECIDA JOAQUINA ESTEVES, de 78 anos, natural 
de Capitólio/MG, nascida na data de 01 de dezembro de 1942, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural 
de Palmares-PE, nascida no dia 07 de julho de 1997, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na 
Rua das Calêndulas, nº 80, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de DIRCEU CORREA DE OLIVEIRA, natural de Taubaté/
SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, de 46 anos, natural de Catende/
PE, nascida na data de 14 de maio de 1975, residente e domiciliada em Taubaté/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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 037/2021 – No dia 08 de 
setembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº 037/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais Hidráulicos II, 
às empresas: IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, com valor total 
de R$ 174.635,70; PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 
8.090,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura Municipal de Potim

 

 
 
 
 

 

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
SERVIÇOS DE SAÚDE  

  
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021 

  A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 

36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos 

montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços 
de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao Segundo Quadrimestre 
de 2021, que ocorrerá no dia 21 de setembro de 2021, à partir das 14:00 horas, no 

plenário da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de 

Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 

  Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as 

orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os 

participantes presentes e com as normas de higienização necessárias, além da 

utilização obrigatória de máscaras. 

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de 

Audiência Pública da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e 

fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde, 

disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br 

ou camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 

horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos 

portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 

Redenção da Serra, 08 de setembro de 2021. 

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
Benedito José Ramos – Secretário de Saúde 
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EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
EELLAABBOO RRAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLOOAA  --   LLEEII   OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  AANNUUAALL    

DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  PPAARRAA  OO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  FF IINNAANNCCEEIIRROO  DDEE  22002222   
 

  Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101/2000, visando proporcionar 

a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na 

discussão da elaboração do anteprojeto da LOA – Lei Orçamentária Anual do 

Município de Redenção da Serra para o exercício financeiro de 2022, a Prefeitura 

Municipal de Redenção da Serra torna público que será realizada no Plenário da 

Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, 

convidando os interessados e a população do Município com início às 10:00 do dia 

21 de setembro de 2021. 

  Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as 

orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os 

participantes presentes, com as normas de higienização necessárias, além da 

utilização obrigatória de máscaras.  

   Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o 

anteprojeto de Lei e seus anexos disponibilizados previamente no site oficial: 

redencaodaserra.sp.gov.br ou pelo email: contábil@redencaodaserra.sp.gov.br – 

onde poderão, durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos 

resultados apresentados nos portais oficiais do Município. 
Redenção da Serra, 08 de setembro de 2021. 

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
R G 
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Prefeitura de Taubaté 
abre concurso na área 

de educação

Taubaté vacina todos 
os públicos contra

influenza nesta 6ª feira

Procon Pinda recebe 
nova viatura do

Governo do Estado

“Programa municipal 
de transferência de

renda básica” é
aprovado em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições, a partir 
de 27 de setembro, para 
concurso público na área 
de Educação. O edital está 
disponível no site vunesp.
com.br/PTAU2101 e ao 
todo são 71 vagas.
A carga horária semanal 
para todos os cargos é de 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, vacinará nesta sex-
ta-feira, dia 10 de setem-

O Procon de Pindamo-
nhangaba recebeu nesta 
quarta-feira (8), em evento 
realizado no Memorial da 
América Latina, na capital 
paulista, uma viatura 0km 
da marca Renault Kwid 
que dará melhores con-
dições para desenvolver 
suas atividades.
A entrega oficial benefi-
ciou diversos municípios 
conveniados com o Procon 
SP e um dos critérios exi-
gidos para o recebimento 
do veículo foi a presença 
de agente fiscal no corpo 
de atuação do Procon.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues participou do 
evento, acompanhado do 
Secretário de Assunto Ju-
rídico, Anderson Silva Al-
ves e da Diretora do Pro-
con, Gislene Cardoso.
Segundo a diretora da en-
tidade em Pindamonhan-
gaba, Gislene Cardoso, o 
município está se atuali-
zando com ações de qua-
lificação de sua equipe e 
a capacitação possibilitou 

A Câmara Municipal apro-
vou na última quarta-feira, 
dia 8 de setembro, o proje-
to de lei de autoria do pre-
feito José Saud que institui 
o “Programa Municipal de 
Transferência de Renda 
Básica” e altera os dispo-
sitivos da lei nº 4.876 de 
30 de maio de 2014, que 
garante a concessão de 
cesta básica aos servidores 
municipais.
Este programa tem como 
objetivo substituir o re-
passe mensal de cestas bá-
sicas por um cartão mag-
nético, que terá um valor 
disponível mensalmente 
para os funcionários e as 
famílias beneficiadas e 
será destinado exclusiva-
mente para a compra de 
gêneros alimentícios e de 
primeira necessidade no 
comércio local.
Com essa alteração o 
Executivo pretende ga-
rantir maior autonomia  
na hora das compras, pos-
sibilitando que os benefi-
ciários escolham produtos 
que melhor atendam as 
suas necessidades.
A medida pretende ainda 
contribuir para a economia 
da cidade, já que o cartão 
magnético será utilizado 
nos comércios locais, be-
neficiando assim os muní-
cipes que serão inseridos 
neste programa e também 
os comerciantes.
O Programa Municipal de 

24 horas-aula, com salário 
de R$ 2.144. O concur-
so oferece 50 vagas para 
professor I; 7 para pro-
fessor de educação infan-
til e 17 para professor III,  
neste caso para as seguin-
tes especialidades: 4 vagas 
para Língua Portuguesa, 4 
para Matemática, 1 para 

bro, o público em geral, 
acima de 6 meses de ida-
de, contra a Influenza.
A vacinação é também 

a inclusão no programa 
do Governo do Estado. 
“Hoje Pindamonhangaba 
está com uma equipe qua-
lificada e motorizada para 
desenvolver o trabalho de 
fiscalização que não acon-
tece há muitos anos na ci-
dade”, afirmou Gislene.
O evento contou com a 
presença de várias auto-
ridades, entre elas o vi-
ce-governador Rodrigo 
Garcia; o Presidente do 
Procon São Paulo, Fer-
nando Capez; o Deputa-
do Federal, Celso Russo-
mano, responsável pela 
emenda parlamentar para 
aquisição dos veículos, 
deputados Jorge Wilson e 
André do Prado, entre ou-
tros parlamentares, além 
da presença de prefeitos, 
diretores e coordenadores 
dos Procons das cidades 
contempladas.
O prefeito Dr. Isael agra-
deceu ao apoio do Deputa-
do Estadual André do Pra-
do, que sempre participa 
das interlocuções com o 

Transferência de Renda 
Básica pretende auxiliar as 
famílias que se encontram 
em situação de vulnera-
bilidade social, ou seja, 
com renda familiar mensal 
igual ou menor que o va-
lor de meio salário míni-
mo vigente e em situação 
de extrema vulnerabilida-
de social, que são famílias 
com renda igual ou menor 
que o valor de um terço do 
salário mínimo corrente.
VEJA MAIS:
SEMOB FAZ ALTERA-
ÇÃO NO SISTEMA VI-
ÁRIO NO BAIRRO JAR-
DIM INDEPENDÊNCIA
FUNDAÇÃO PROCON 
SP ENTREGA VEÍCU-
LO PARA UNIDADE DE 
TAUBATÉ
PREFEITURA E SESI DI-
VULGAM LISTA PARA 
PROJETO DE INICIA-
ÇÃO ESPORTIVA
Os atuais beneficiários 
do Programa Municipal 
de Repasse de Cesta Bá-
sica passarão a integrar o 
Programa Municipal de 
Transferência de Renda 
Básica mediante reavalia-
ção do cadastro.
Para participar e permane-
cer no Programa a família 
deve estar cadastrada ou 
ser atendida em programas 
públicos com acompa-
nhamento técnico social;  
residir no município de 
Taubaté, no mínimo, por 5 
anos, mediante comprova-

Língua Inglesa, 1 para 
História, 1 Geografia, 1 
para Ensino Religioso, 
1 para Educação Física, 
1 para Ciências e 3 para 
Educação Especial.
As inscrições po-
dem ser efetuadas até  
27 de outubro e a taxa é de 
R$ 78,00.

para a população que não 
fazia parte do grupo prio-
ritário da campanha de 
imunização e acontece das 
8h às 15h30 nos Pamos 
dos bairros Três Marias II 
e Imaculada.
Aqueles que ainda não re-
ceberam a vacina contra a 
gripe por algum motivo, e 
fazem parte dos grupos de 
imunização da campanha, 
também poderão buscar 
as unidades de vacinação 
nesta sexta-feira.
**Atenção:**
É obrigatória a apresen-
tação do RG e do cartão 
SIM ou comprovante de 
residência em Taubaté. 
Para aquelas pessoas que 
já receberam a vacina con-
tra Covid-19, é necessário 
apresentar o cartão de va-
cina Covid.

Estado e reconheceu a im-
portância do evento. “Es-
tamos trabalhando para 
dar condições ao Procon 
de Pindamonhangaba atu-
ar com mais qualificação 
para melhor atender os 
consumidores da nossa ci-
dade, dando a prerrogativa 
para fiscalizar e atuar, bus-
cando sempre o respeito e 
compromisso na relação 
consumidor e fornecedor”, 
afirmou o prefeito Dr. Isa-
el.
Segundo a diretora Gisle-
ne Cardoso, o município 
carece de uma fiscaliza-
ção municipal mais efeti-
va que não vinha aconte-
cendo nos últimos anos. 
“O objetivo não é sair 
multando o fornecedor,  
e sim realizar uma orien-
tação através de um pro-
cesso de conscientização 
com palestras com os for-
necedores para melhor en-
tendimento do Código de 
Defesa do Consumidor”, 
afirmou a diretora Gislene 
Cardoso.

ção através de documen-
tação; encontrar-se em si-
tuação de vulnerabilidade 
e extrema vulnerabilidade 
social; o responsável fa-
miliar deve ser maior de 
18 anos; e, apresentar os 
documentos originais de 
todos os membros da fa-
mília.
Serão priorizadas as famí-
lias: que não estejam re-
cebendo benefício de pro-
grama de transferência de 
renda; sejam chefiadas por 
mulheres; com a menor 
renda por pessoa; com o 
maior número de crianças 
e adolescentes menores de 
18 anos; com presença de 
pessoas com deficiência; 
com membro cumprindo 
medida socioeducativa; 
entre outras.
Como forma de identi-
ficação dos membros da 
composição familiar será 
utilizada a informação dis-
posta no comprovante do 
Cadastro Único.
O tempo de permanência 
dos beneficiários do Pro-
grama será de 6 meses 
prorrogável por mais 6 
meses, mediante avaliação 
e recadastro.
O projeto de lei, que 
foi aprovado em duas 
votações, será enca-
minhado para aprecia-
ção do Prefeito para ser  
sancionado e entrará em 
vigor a partir da sua publi-
cação no diário oficial.
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Taubaté vacina os
adolescentes com 12 
anos de idade nesta

6ª feira

A Prefeitura de Tauba-
té avança na campanha 
de vacinação contra Co-
vid-19 e nesta sexta-feira, 
dia 10 de setembro, vacina 
com a 1ª dose os adoles-
centes de 12 anos de ida-
de SEM comorbidades e 
continua a vacinação dos 
adolescentes de 12, 13, 14, 
15, 16 e 17 anos de idade 
COM comorbidades, defi-
ciência, gestantes e puér-
peras. Também haverá a 
Vacinação com a 2ª dose 
para os Profissionais da 
Educação, retorno para 2ª 
dose do imunizante Astra-
zeneca e Coronavac, e iní-
cio da aplicação da dose 
adicional “3ª dose” para 
os idosos de 90 anos ou 
mais idade, que tomaram a 
2ª dose há pelo menos 06 
meses.
Para as comorbidades de-
verá ser observada a Ta-
bela criada pelo Governo 
do Estado que relaciona 
aquelas incluídas como 
prioritárias para a vacina-
ção. Os adolescentes de-
verão apresentar no posto 
de vacinação, RG, CPF 
e o cartão SIM (Sistema 
Informatizado Munici-
pal) ou comprovante de 
residência em Taubaté no 
próprio nome, ou no nome 
do pai ou da mãe, além de 
uma cópia do documento 
médico que comprove a 
comorbidade. Todos que 
já tomaram a vacina con-
tra a Influenza deverão 
apresentar a carteira de 
vacina para a verificação 
de intervalo das doses.  
As gestantes deverão apre-
sentar também o cartão do 
pré-natal e as puérperas 
deverão apresentar a De-
claração de Nascido Vivo 
– DNV ou Certidão de 
nascimento do bebê).
Caso o menor não esteja 
na presença de 01 adulto 
responsável, a vacinação 
poderá ocorrer diante da 
apresentação de Termo de 
Assentimento, Disponível 
aqui, e no final da página, 

devidamente preenchido 
e assinado pelos pais e/
ou responsáveis legais, 
em acordo com o disposto 
no art.142 do Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te, o qual este Termo fica 
retido no serviço de saúde 
que procederá com a vaci-
nação.
O horário de vacinação 
permanece das 8h até as 
15h30 em todas as salas 
que estão participando da 
campanha.
• A aplicação da 1ª dose 
para os adolescentes de 
12 anos SEM comorbi-
dades, para os de 12 a 17 
anos com Deficiência, 
Comorbidades, Gestantes, 
Puérperas e para os Profis-
sionais da Educação será 
na UBS Mais Aeroporto, 
UBS Mais Chácara Reu-
nidas Brasil, UBS Mais 3 
Marias I, UBS Mais Mou-
risco, UBS Mais Guri-
lândia, ESF Jaraguá, ESF 
Novo Horizonte, ESF Ana 
Rosa, ESF Estoril, ESF 
Marlene Miranda e Pamo 
Bonfim.
Os profissionais da Edu-
cação deverão apresentar 
RG, CPF ou Cartão SUS, 
e a carteira de vacinação 
sendo que a 1ª dose foi re-
alizada em Taubaté, e se 
tomou a vacina contra In-
fluenza deverá apresentar 
a carteira de vacina para 
a verificação do intervalo 
das doses (intervalo de 14 
dias).
• A aplicação da dose adi-
cional “3ª dose” para os 
idosos de 90 anos e mais 
idade, acontecerá no Drive 
Thru na Avenida Walter 
Thaumaturgo (Avenida do 
Povo).
Atenção, os idosos que re-
ceberão a dose adicional 
devem ter recebido a apli-
cação da 2ª dose há pelo 
menos 6 meses. Também 
deverão ser apresentados 
RG, CPF e o comprovante 
do recebimento da 2ª dose 
contra COVID 19 aplicada 
em Taubaté, e se tomou a 

vacina contra Influenza 
deverá apresentar a cartei-
ra de vacina para a verifi-
cação do intervalo das do-
ses. (intervalo de 14 dias).
• Para aqueles que deve-
rão receber a 2ª dose do 
imunizante AstraZeneca 
os locais de vacinação são 
Drive Thru da Estiva, ESF 
Santa Isabel, ESF Vila São 
José, ESF Planalto, ESF 
São Gonçalo, ESF Água 
Quente, ESF Continental, 
ESF Santa Tereza, Pamo 
São Carlos, Pamo São 
João e Pamo Belém. O 
Drive Thru da Estiva fica 
na rua José do Patrocínio, 
em frente a Secretaria de 
Segurança – GCM.
• Para aqueles que deverão 
receber a 2ª dose do imuni-
zante Coronavac os locais 
de vacinação são os Pamo 
Baronesa, Pamo Bosque 
da Saúde, ESF Esplanada 
Sta Terezinha, ESF Pira-
tininga, ESF Vila Marli,  
PAMO São Pedro, PAMO 
Cidade Jardim.
A Prefeitura ressalta que é 
importante estar atendo a 
data de retorno agendada 
na carteira de vacinação 
e levar RG, CPF e o com-
provante do recebimento 
da 1ª dose da vacina con-
tra COVID-19, aplicada 
em Taubaté.
• A vacinação também con-
tinua para as gestantes e 
puérperas adultas, com ou 
sem comorbidades, com a 
aplicação de 1ª e 2ª dose 
de Coronavac, nos Pamos  
Baronesa e Bosque da 
Saúde e no Centro da Mu-
lher que fica à Rua Bene-
dito Cursino dos Santos, 
202 – Centro.
É imprescindível a apre-
sentação da declaração de 
nascimento da criança para 
puérperas e carteira de  
acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médico 
para as grávidas.
Verifique abaixo a Tabela 
das comorbidades classi-
ficadas pelo Governo do 
Estado para a vacinação.


