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A Gazeta dos Municípios

Cerca de 12 mil alunos devem 
voltar às escolas municipais de 

Ubatuba de forma 100% presencial

máscaras e a utilização de 
termômetro para medição 
de temperatura.
A secretaria promoveu 
duas reuniões com os ges-
tores das unidades, nos 
dias 17 e 21 de setembro 
para a distribuição dessas 
cartilhas.
Outra ação da pasta é a 
elaboração de uma pesqui-
sa, que será encaminhada 
aos pais, com o objetivo 
de entender as preocu-
pações quanto à retoma-
da presencial e garantir a 
adesão ao retorno seguro 
de seus filhos.
“Agora temos segurança 
para voltar às aulas com 
100% dos estudantes, por-

que todos os profissionais 
da Educação e professores 
já estão vacinados. Além 
disso, todos os pais tam-
bém estão vacinados”, co-
memorou a secretária de 
Educação, Fatinha Barros.
Ela ainda pediu aos pais 
ou responsáveis que pos-
sam confiar no trabalho 
desenvolvido pela secreta-
ria e que encaminhem os 
filhos às escolas.
 “Assim, vamos conduzir 
o final do ano letivo com 
mais tranquilidade e pro-
mover a aprendizagem, 
que é tão importante aos 
nossos, alunos com maior 
efetividade”, finalizou Fa-
tinha.

A Secretaria de Educação 
de Ubatuba está preparan-
do o retorno às aulas com 
100% da capacidade dos 
alunos no modelo presen-
cial a partir do dia 04 de 
outubro. Cerca de 12 mil 
estudantes devem retornar 
às 52 unidades escolares 
espalhadas por todas as 
regiões do município.
Para garantir um retorno 
seguro, foram elaboradas 
cartilhas que contém to-
dos os procedimentos e 
protocolo de biosseguran-
ça estabelecidos conforme 
o Plano SP de combate à 
Covid-19 preconiza, como 
uso de álcool em gel, dis-
tanciamento social, uso de 

Volkswagen põe 800 funcionários 
em novas férias coletivas na 

fábrica de Taubaté, diz sindicato

principalmente semicon-
dutores, que desde o início 
da pandemia estariam em 
falta e atrapalhando a pro-
dução de veículos.
O sindicato informou que 
inicialmente a quantidade 
de trabalhadores abrangi-
da seria de 2 mil, mas o 
número foi revisto e a me-
dida vai valer para um gru-
po de 800 funcionários, o 

equivalente a um turno de 
produção. A data prevista 
para retorno dos trabalha-
dores é dia 7 de outubro.
Atualmente, a unidade de 
Taubaté produz os carros 
Gol e Voyage, mas está em 
fase de instalação de uma 
plataforma MQB, que vai 
permitir que a fábrica pro-
duza outros modelos de 
veículos.

A Volkswagen inicia nes-
ta segunda-feira (27) um 
novo período de férias co-
letivas para 800 funcioná-
rios da fábrica de Taubaté 
(SP). Segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos, a parali-
sação é por causa da falta 
de peças e vai se estender 
por 10 dias.
O motivo alegado pela 
empresa é a falta de peças, 

Ilhabela continua com 
a Campanha “Antes 

de comprar um lote ou 
imóvel, consulte a 

Prefeitura”

foram instaladas na cidade 
para informar a população 
e os profissionais que tra-
balham com a venda de 
imóveis/terrenos na cida-
de.
A campanha é uma das 
ações tomadas pela Prefei-
tura como forma de conter 
o crescimento desordena-
do na cidade. Além disso, 
diversas operações de fis-
calização estão sendo fei-
tas com apoio das Polícias 
Civil e Militar.

A Prefeitura de Ilhabela 
pede que o munícipe, em 
caso de dúvida, se dirija 
ao Setor de Protocolo para 
consultar sobre o imóvel 
ou lote.
“É importante que a pes-
soa se informe se o local 
onde a pessoa adquiriu um 
lote ou imóvel não tem 
restrições ambientais ou 
urbanísticas. Nosso obje-
tivo é ajudar o cidadão”, 
disse o secretário de Go-
verno, Cezar De Tullio.

A Prefeitura de Ilhabela 
continua com a Campanha 
“Antes de comprar um 
lote ou imóvel, consulte 
a Prefeitura”, para que o 
interessado em investir na 
cidade não tenha proble-
mas futuros.
O objetivo é que o cidadão 
se informe na Prefeitura se 
o terreno ou lote está regu-
lar, se possui restrições ur-
banísticas ou está em áreas 
de preservação ambiental.
Faixas, banners e placas 

Taubaté realiza conferência 
municipal dos direitos da 
pessoa com deficiência

adores: Direito e acessi-
bilidade, Financiamento 
das políticas públicas das 
pessoas com deficiência, 
Desafios para comuni-
cação universal, Garan-
tia do acesso das pessoas 
com deficiência às políti-
cas públicas e Estratégias 
para manter e aprimorar o 
controle social assegurada 
à participação das pesso-
as com deficiência. Cada 
tema será debatido em um 
local: – CRAS Sabará/
Mourisco: Eixo 1 – Estra-
tégias para manter e apri-
morar o controle social 
assegurada à participação 
das pessoas com deficiên-
cia. Endereço: Rua Vicen-
te Santoro, 211 – Mouris-
co, 3633-2828.
– CRAS Três Marias: Eixo 
2 – Garantia do Acesso das 
Pessoas com Deficiência 
às Políticas Públicas
Endereço: Rua Armando 
de Moura, 330 – Parque 
Três Marias
3622-9219

– CRAS São Gonçalo: 
Eixo 3 – Financiamento 
das Políticas Públicas das 
Pessoas Com Deficiência
Endereço: Rua Camilo 
Gomes Quintanilha, 60 – 
Ao lado do PAMO – São 
Gonçalo
3631-1494
– CRAS Cecap/Santa Te-
reza: Eixo 4 – Direito e 
Acessibilidade
Endereço: Rua Miguel 
Pistilli, 230 – CECAP
3686-2016
– CRAS Bagé: Eixo 5 – 
Desafios para Comunica-
ção Universal
Endereço: Avenida Bagé, 
166 – Parque Urupês
3629-4413
As inscrições podem ser 
realizadas de acordo com 
o eixo escolhido até o dia 
1º de outubro. Para isso o 
munícipe deverá entrar em 
contato com o CRAS cor-
respondente ao tema que 
queira participar, por tele-
fone ou presencialmente, 
das 8h30 às 16h30.

A Prefeitura Municipal 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social 
(SEDIS) e do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia (COMDEF), realizará 
no dia 06 de outubro a III 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.
A conferência será rea-
lizada presencialmente 
nos cinco Centros de Re-
ferência da Assistência 
Social (CRAS) do muni-
cípio e também virtual-
mente, através da platafor-
ma ZOOM, das 8h30 às 
11h30 e das 13h às 17h.
O tema central da Con-
ferência deste ano será 
“Cenário Atual e Futuro 
na Implementação dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência” e terá como 
subtema “Construindo um 
Brasil mais inclusivo”.
Também serão abordados 
os seguintes eixos norte-
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casa), como holerite ou 
carteira de trabalho. No 
caso de autônomos ou in-
formais, declaração de 
próprio punho, informan-
do a atividade e o rendi-
mento médio dos últimos 
6 meses, ou assinada pelo 
empregador com reconhe-
cimento de assinatura em 
cartório. Se estiver desem-
pregado, deve apresentar 
carteira de trabalho. Se 
houver outras rendas como 
pensões, apresentar docu-
mento comprobatório;
3 – Comprovante de des-
pesas, como água, luz e 
aluguel;
4 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
5 – CPF e RG dos respon-
sáveis pela criança;
6 – Cartão SUS;
7 – Carteira de Vacinação 
Atualizada.
EMEIPI Maria José de Si-
queira Lara
Os pais que quiserem ten-
tar uma vaga para seus 
filhos de 3, 4 ou 5 anos a 
completar até dia 31 de 
março de 2022, na EMEI-
PI Maria José de Siqueira 
Lara (escola de período in-
tegral para essa faixa etá-
ria no município), poderão 
realizar a inscrição e serão 
classificadas, conforme le-
gislação vigente, pelo cri-
tério de mãe trabalhadora 
e menor renda. Quem pode 
ser inscrito:
Qualquer aluno matricu-
lado na rede de ensino e 
crianças fora da escola que 
completarão 3, 4 ou 5 anos 
de idade até 31 de março 
de 2022. Documentos ne-
cessários (original e có-
pia):
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de renda 
de todos os membros da fa-
mília (que moram na casa), 
como holerite ou carteira 
de trabalho. No caso de 
autônomos ou informais, 

declaração de próprio pu-
nho, informando a ativida-
de e o rendimento médio 
dos últimos 6 meses, ou 
assinada pelo emprega-
dor com reconhecimento 
de assinatura em cartório. 
Se estiver desempregado, 
deve apresentar carteira 
de trabalho. Se houver ou-
tras rendas como pensões, 
apresentar documento 
comprobatório;
3 – Comprovante de des-
pesas, como água, luz e 
aluguel;
4 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
5 – CPF e RG dos respon-
sáveis pela criança;
6 – Cartão SUS;
7 – Carteira de Vacinação 
Atualizada. EMEI
Quem pode ser inscrito 
ou matriculado na escola 
mais próxima de sua resi-
dência: Inscrição - Crian-
ças que completarão 2 ou 
3 até 31 de março de 2022.
Matrícula - Crianças que 
completarão 4 ou 5 até 31 
de março de 2022.
A chamada para efetivar 
a matrícula no Maternal e 
Infantil I nas EMEIs será, 
rigorosamente, seguida 
pela ordem de inscrição, 
conforme a Lei Municipal 
5618/2018.
No Infantil II e III será 
efetivada a matrícula.
Documentos necessários 
para inscrição no Maternal 
e Infantil I (original e có-
pia): 1 – Certidão de nas-
cimeto ou RG da criança;
2 – Comprovante de ende-
reço atualizado.
Documentos necessários 
para matrícula no Infantil 
II e III (original e cópia):
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança; 2 – 
Comprovante de endereço 
atualizado; 3 – Caderneta 
de vacinação atualizada;
4 – Cartão SUS; 5 – Uma 
foto ¾; 6 – RG e CPF dos 
responsáveis legais.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Educação, estará com ins-
crições abertas, entre os 
dias 27 de setembro a 28 de 
outubro, para as inscrições 
e matrículas de alunos para 
as escolas de Educação In-
fantil para o ano de 2022.

Para efetuar as inscrições 
ou matrículas, os pais ou 
responsáveis legais devem 
procurar a escola mais 
próxima de sua residência 
e apresentar a documenta-
ção necessária.
Todas as crianças que con-
cluírem a etapa da creche 
municipal (EMEIPI) já 
têm vaga garantida em pe-
ríodo parcial nas escolas de 
Educação Infantil (EMEI) 
do município, bem como 
os alunos concluintes do 
Infantil III das EMEIs, que 
já têm vaga garantida, em 
período parcial nas esco-
las de Ensino Fundamen-
tal (EMEF) do município, 
conforme a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).
Esses alunos serão enca-
minhados para unidades 
escolares próximas à resi-
dência da família. Os pais 
serão informados pelas 
unidades escolares e pre-
cisarão ir na nova escola 
para efetivar a matrícula.
Para efetuar as inscrições 
ou matrículas em uma 
das unidades de ensino, 
é preciso estar atento aos 
seguintes requisitos e do-
cumentação: CRECHES 
– EMEIPI
Quem pode ser inscrito:
Crianças acima de 3 me-
ses até as que completarão 
2 anos até 31 de março de 
2022. Documentos neces-
sários (original e cópia):
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de ren-
da de todos os membros 
da família (que moram na 

Aberto período de inscrições e matrículas para a Educação Infantil em Caçapava

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

Livro D-25, FLS. nº 298, Termo nº 7465
Faço saber que pretendem se casar LUIS FERNANDO CARDOSO e KENNYA FIGUEIREDO TINEU, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 04 de junho de 1975, de estado civil divorciado, de profissão 
policial militar, residente e domiciliado na Rua José Higino Siqueira, nº 723, Jardim Santana, Tremembé/SP, 
filho de JOÃO FRANCISCO CARDOSO, de 71 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 07 de maio 
de 1950 e de MARIA ANTONIETA PETERSEN CARDOSO, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 19 de fevereiro de 1956, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascida no dia 18 de setembro de 1987, de estado civil divorciada, de profissão assessora de 
gabinete, residente e domiciliada na Rua José Higino Siqueira, nº 723, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de 
ALBERTO TINEU JUNIOR, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 24 de março de 1965 e 
de CLAUDINÉIA DE SOUZA FIGUEIREDO TINEU, de 54 anos, natural de Paraibuna/SP, nascida na data de 
04 de março de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 299, Termo nº 7466
Faço saber que pretendem se casar MIGUEL VINICIUS MARCONDES RODRIGUES e EVELYN APARE-
CIDA DOS SANTOS, 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 23 de abril de 1997, de estado 
civil solteiro, de profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliado na Rua São João, nº 60, Vila Santo An-
tonio, Tremembé/SP, filho de EVANILDO CRISTIANO RODRIGUES, de 48 anos, nascido na data de 20 de 
dezembro de 1972 e de JULIANA FRANCISCA MARCONDES RODRIGUES, de 44 anos, nascida na data de 
04 de dezembro de 1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremem-
bé-SP, nascida no dia 25 de abril de 2001, de estado civil solteira, de profissão estagiaria de processos químicos, 
residente e domiciliada na Rodovia Álvaro Barbosa de Lima Neto, Guedes, Tremembé/SP, filha de PATRICIA 
APARECIDA DOS SANTOS, de 38 anos, nascida na data de 27 de julho de 1983, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba/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. 

Boteco da Vila é atração em 
Ilhabela de 1 a 3 de outubro

vante de vacinação contra 
a Covid-19. O Boteco da 
Vila contará com bandas 
de excelente qualidade e 
longa estrada. A acomoda-
ção será para que todos os 
participantes apreciem o 
show sentados e com dis-
tanciamento seguro entre 
as mesas, ou seja, o evento 
será restrito para 250 pes-
soas acomodadas em 90 
mesas. Entre as medidas 
de segurança no combate 
à Covid-19 estão: controle 
de temperatura na entra-
da; dispensers contendo 
álcool em gel distribuídos 
nas áreas do evento; além 
da exigência do uso de 
máscaras. Os shows terão 
transmissão ao vivo no 
facebook.com/tribunado-
povo e na Rádio Ilhabela 
FM (87,5). Confira a pro-
gramação completa:
Sexta-Feira (01/10)
18h: Abertura do espaço e 
procedimento para entrada 
do público

18h30: Show banda EFFE 
Brasil
21h: Show banda Maloka 
Chic e participação espe-
cial da cantora Giovanna 
Moraes
21h30: Show Marcelo 
Totó e os Rockers
Sábado (02/10)
18h: Abertura do espaço e 
procedimento para entrada 
do público
18h30: Show banda Tom-
Cats
21h: Show banda Maloka 
Chic e participação espe-
cial da cantora Isadora
21h30: Show Larissa Ca-
valcanti
Domingo (03/10)
18h: Abertura do espaço e 
procedimento para entrada 
do público
18h30: Show Felipe Blu 
Band
21h: Show banda Maloka 
Chic e participação espe-
cial da cantora Isadora
21h30: Show banda Mano 
Beethoven

Para prestigiar o evento 
gratuito, há necessidade de 
cadastro prévio
Ilhabela recebe entre os 
dias 1 e 3 de outubro o 
Boteco da Vila, um even-
to que vai unir comida de 
qualidade e boa música, 
seguindo todos os proto-
colos de segurança da Co-
vid-19.
O evento será realizado no 
Centro Cultural da Vila e 
para participar do Boteco 
da Vila é muito simples: 
basta se cadastrar no for-
mulário que você encontra 
no site https://eventosilha-
bela.com.br/ (um ingresso 
equivale a um cadastro por 
pessoa).
Logo após o cadastro, a 
pessoa receberá um email 
com as informações do 
evento. Pronto, na entrada 
do Boteco da Vila será pre-
ciso apresentar esse email 
impresso, entregar 1 kg 
de alimento não perecível 
e demonstrar o compro-
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Para o prefeito Toninho 
Colucci, esse reconheci-
mento ao trabalho reali-
zado pelos guias de obser-
vação de aves, monitores 
ambientais e fotógrafos de 
natureza é essencial. “O 
olhar deles desperta o inte-
resse das pessoas pelo nos-
so patrimônio natural. Isso 
é fundamental para que o 
meio ambiente seja valo-
rizado e para estimular o 
turismo, gerando trabalho 
e renda em nossa cidade”.
A secretária de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo, Luciane Leite, 
reforça que estimular o 
Turismo de Observação 
de Aves ou birdwatching, 
começa por valorizar o tra-
balho dos guias e monito-
res que são os maiores co-
nhecedores da natureza de 
Ilhabela e de nossas aves. 
“A exposição está linda, o 
acervo representa a quali-
dade dos profissionais que 

atuam neste segmento de 
turismo e todo o potencial 
que o município oferece 
para os praticantes da ob-
servação de aves, seja em 
terra ou no mar”.
Estarão expostas 31 fotos 
feitas por Edson Porti-
nho, Fabio Silva, Fabrício 
Yanes, Fernando Moraes, 
Larissa Pantanal, Matheus 
Souza, Matias Gomes, 
Nelson Sant’anna Filho, 
Octavio Campos Salles, 
Patrícia Amancio Anchie-
ta, Patrick Pina, Pedro 
Souza, Pollyana Sant’an-
na, Sidney Barbosa de 
Lima, Vilma de Oliveira e 
Wagner Gomes.
A Exposição Fotográfica 
Aves de Ilhabela estará 
aberta ao público todos os 
dias da semana, das 9h às 
18h de domingo a quarta-
-feira e das 9h às 21h de 
quinta-feira a sábado, na 
Fundaci (Rua Dr. Carva-
lho, 80 – Vila, Ilhabela).

A Exposição Fotográfica 
Aves de Ilhabela estará 
aberta ao público a partir 
das 18h da próxima segun-
da-feira (27/09), na Fun-
daci (Fundação Arte e Cul-
tura de Ilhabela) e seguirá 
até novembro. Na ocasião 
também será lançado o 
guia turístico com infor-
mações detalhadas sobre 
as espécies e os principais 
locais de ocorrência.
Estas ações visam promo-
ver Ilhabela como destino 
de observação de aves, va-
lorizando e reconhecendo 
o trabalho feito pelos pro-
fissionais que atuam neste 
segmento de turismo, que 
há décadas se dedicam a 
registrar as mais de 390 es-
pécies de aves que existem 
no município e a conduzir 
por nossas trilhas visitantes 
nacionais e internacionais, 
interessados em conhecer 
esses verdadeiros tesouros 
da Mata Atlântica.

Prefeitura abre 
Exposição 
Fotográfica 

“Aves de 
Ilhabela” e 
lança guia 

turístico em 
comemoração 
ao Dia Mundial 

do Turismo

Zoneamento 
Urbano: Mapa do 

Município possibilita 
consulta prévia para 

profissionais

conferir ainda informações 
sobre índices urbanísticos 
(coeficientes de aproveita-
mento, taxas de ocupação, 
lote mínimo, testada, recu-
os e taxa de permeabilida-
de mínima) adotados espe-
cificamente em cada zona.
O acesso ao Mapa pode ser 
realizado através do site da 
Prefeitura – Atendimento 
Eletrônico – Consulta Pré-
via Online, ou através do 
link: https://pindamonhan-
gaba.1doc.com.br/atendi-
mento
“A ferramenta 1Doc está 
implantada desde início de 
2020, porém há um esfor-
ço contínuo de atualização 
dos dados, dando suporte 
a engenheiros, arquitetos 
e empreendedores neste 
município, obtendo infor-
mações que demoravam 
meses e hoje podem ser 
obtidas em segundos”, 

informou o secretário ad-
junto de Administração, 
Danilo Velloso.
Para a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, “esse instrumento 
é mais um passo impor-
tante que dá celeridade aos 
profissionais que buscam 
os serviços de aprovação 
da nossa secretaria, tor-
nando nosso trabalho refe-
rência para outras gestões 
da região e do Estado”.
A ação também trará be-
nefícios também para o 
desenvolvimento do mu-
nicípio. “Todo empresário 
busca desburocratização e 
facilidade em seus negó-
cios, o que certamente fará 
o município atrair mais in-
vestimentos e incrementar 
sua arrecadação”, afirmou 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Ro-
derley Miotto.

Uma importante ferramen-
ta para a celeridade de pro-
cessos junto à Secretaria 
de Obras e Planejamento 
e à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pode ser utiliza-
da pelos profissionais de 
engenharia e arquitetura. 
Trata-se da Consulta Pré-
via Online na plataforma 
1Doc, onde os profissio-
nais podem realizar uma 
consulta prévia acessando 
o site da Prefeitura.
Esta ferramenta dá aces-
so ao Mapa do Município 
Online, que disponibili-
za informações referentes 
ao zoneamento municipal 
(Lei Complementar nº 03 
de 10.10.2006 e suas alte-
rações – Plano Diretor Par-
ticipativo vigente).
Neste espaço o profissio-
nal ou interessado poderá 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
048/2021. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aqui-
sições de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuá-
rias, Incluindo Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento 
as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, Con-
forme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data para 
recebimento de proposta: das 08h00min do dia 28/09/2021, até as 
08h00min do dia 08/10/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 08/10/2021; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 08/10/2021, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado 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 
049/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Hortifruti. Data para recebimento de proposta: das 09h00min 
do dia 28/09/2021, até as 09h00min do dia 08/10/2021; data da aber-
tura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 08/10/2021; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 08/10/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.
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Selecionados pelo 
Bolsa Trabalho 

iniciam atividades 
no município de 

Ubatuba

Mais sobre o programa:
O Bolsa Trabalho tem 
como objetivo proporcio-
nar ocupação, qualificação 
profissional e renda aos 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social. A 
iniciativa prevê bolsa-au-
xílio de R$ 535 reais aos 
participantes, que irão de-
sempenhar atividades de 
zeladoria ou de adminis-
tração em equipamentos 
públicos. Com carga horá-
ria de quatro horas diárias 
durante cinco dias da se-
mana, a permanência má-
xima como integrante é de 
cinco meses. A integração 
da equipe foi feita no dia 
17 de setembro na secreta-
ria de Assistência Social. 
“O cidadão convocado 
que não se apresentou no 
local indicado para assina-
tura do Termo de Adesão e 
conferência da documen-
tação não foi ativado no 
Programa”, alertaram.
Ainda durante a integra-
ção, foi realizada a veri-
ficação dos documentos, 

coleta de assinatura para 
o Termo de Adesão e, pos-
teriormente, os presentes 
foram designados para os 
locais de trabalho e exe-
cução de atividades em 
equipamentos públicos do 
município.
 “Orientamos todos os que 
compareceram e explica-
mos que haverá um cur-
so de qualificação virtual, 
ministrado pela Univer-
sidade Virtual do Estado 
(Univesp), com duração 
de 80 horas a ser escolhi-
do pelo cidadão no ato da 
inscrição”, destacaram os 
coordenadores.
Oportunidade: Ubatu-
ba foi contemplada com 
40 vagas para as quais se 
apresentaram apenas 17 
bolsistas.  
Já foi solicitada ao Esta-
do outra convocação para 
suprir as vagas, lembran-
do que o pagamento, os 
cursos e a seleção são de 
responsabilidade de exe-
cução do Governo do Es-
tado.

Após a adesão ao Pro-
grama Estadual Bolsa do 
Povo, a Prefeitura de Uba-
tuba convocou todos os 
selecionados ao Programa 
Bolsa Trabalho conforme 
publicação em Diário Ofi-
cial do Estado. A inciativa 
oferece apoio à emprega-
bilidade dos beneficiários, 
servindo como um incen-
tivo e porta de entrada ao 
mercado de trabalho, e é 
gerenciada pela secreta-
ria de Assistência Social 
do município. Na pasta, 
os coordenadores do pro-
grama são os funcionários 
Alex Vieira e Priscilla 
Patrício, que explicaram 
como foi a convocação 
dos selecionados “ Eles 
receberam um e-mail com 
a confirmação, contudo, 
o município também fez 
a busca ativa desses ci-
dadãos, que foram orien-
tados a comparecer à se-
cretaria entre os dias 14 e 
16 de setembro para apre-
sentação e verificação dos 
documentos”, explicaram.

Reforma em sepulturas devem ser realizadas 
até 28 de outubro

realização de obras de re-
formas nas sepulturas até 
dia 28 de outubro.
Os dias e horários permi-
tidos para a execução das 
obras no Cemitério Mu-
nicipal são de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 17 
horas.
O município também pede 

para os visitantes que cos-
tumam levar flores ao ce-
mitério, que as coloquem 
em vasos com areia e não 
com água, para evitar a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti – respon-
sável pela transmissão da 
dengue, zika e chikun-
gunya.

Em virtude do grande nú-
mero de visitantes espe-
rados para o dia 2 de no-
vembro (Dia de Finados) e 
da necessidade de deixar o 
cemitério limpo e organi-
zado, a Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai permitir a 

Secretaria de Urbanismo de Ubatuda lança 
cartilha para agilizar aprovação de projetos

e federal que disciplinam 
o assunto e, portanto, são 
de cumprimento obrigató-
rio”, explica a secretária 
de Urbanismo de Ubatuba, 
Soraya de Paula Rosario. 
“A correta apresentação 
da documentação exigi-
da agiliza a aprovação do 
projeto”, completa.
Somente na pasta do Urba-
nismo, tramitam diferen-
tes processos como empla-
camento de obras, ligação 
de energia e água, certidão 
de diretrizes, análise de 
viabilidade de instalação 
de equipamentos urbanos, 
projetos residenciais, co-
merciais e de empreendi-
mentos principalmente na 
área de hotelaria, além de 
denúncias de fiscalização 
de obras em execução, en-
tre outros. Ao construir, é 
necessário observar itens 
como exigência ou não 
de aprovação prévia (no 
caso de terrenos em con-
domínios), observar o zo-
neamento e qual taxa de 
ocupação do terreno é per-

mitida nesse local, taxas 
de impermeabilização, re-
cuos frontais, laterais e de 
fundo exigidos, estrutura 
de esgoto. 
Detalhes como esses de-
vem constar do projeto, 
assim como plantas bai-
xas e documentações que 
comprovem a proprieda-
de do terreno da área em 
construção.
Segundo a secretaria, a 
maior parte dos comuni-
cados hoje tem sido na 
área do saneamento. Por 
isso, antes de dar entrada 
no processo de aprovação, 
feito junto ao Fácil – Posto 
de Atendimento ao Con-
tribuinte, é preciso anexar 
também os cálculos mos-
trando que a infraestru-
tura prevista no projeto 
comporta a destinação do 
esgoto gerado pela quanti-
dade de pessoas que tran-
sitará no imóvel.
A equipe da secretaria está 
disponível para atender a 
dúvidas pelo email urba-
nismo@ubatuba.sp.gov.br

E á está disponível na pá-
gina internet da Prefeitu-
ra de Ubatuba a “Cartilha 
para aprovação de proje-
tos”, elaborada pela Se-
cretaria Municipal de Ur-
banismo. 
O objetivo da publicação 
é auxiliar interessados e 
profissionais da área sobre 
como devem ser apresen-
tados os projetos para a 
devida análise e aprovação 
por parte dos órgãos muni-
cipais.
A cartilha destaca quais 
documentos devem ser 
apresentados para a aber-
tura do processo adminis-
trativo de aprovação de 
projetos de construção, 
seja para uma residência 
unifamiliar ou um comér-
cio de categoria simples, 
seja para um projeto mais 
complexo, como é o caso 
de um empreendimento 
multifamiliar, que são os 
prédios de apartamentos.
“As regras explicadas na 
cartilha são parte das legis-
lações municipal, estadual 

Secretaria de Educação de Ubatuba 
aumenta frota de transporte escolar

te ano também foi adquiri-
do um automóvel modelo 
Spin, totalmente adaptado 
para transportar crianças e 
jovens com necessidades 
educativas especiais e com 
mobilidade reduzida, tota-
lizando um investimento 
de R$ 118 mil. 
“Hoje, os alunos que eram 
transportados por uma Sa-
veiro serão transportados 
pelo veículo adaptado. 
Podemos garantir um tra-
jeto seguro e tranquilo 
para a escola”, explicou a 
secretária Fatinha Barros.
Ônibus: No dia 21 deste 
mês, foi assinada a compra 
de mais sete ônibus: cin-
co deles com capacidade 

para 29 alunos sentados e 
os outros dois com capa-
cidade para 44 estudantes 
sentados. Atualmente, são 
transportados 701 alunos 
por meio de frota própria, 
atendendo 14 escolas.  
São 17 rotas entre sul, nor-
te e oeste do município. 
Além disso, 690 alunos 
de 20 unidades recebem 
cartão escolar em parceria 
com a empresa Verde Bus, 
totalizando 1391 alunos.
Confira os números:
Sem contar as novas aqui-
sições, a frota é composta 
por: 7 micro-ônibus (sen-
do 2 adaptados)
3 ônibus
4 vans

A Secretaria de Educação 
está reformulando a frota 
dos veículos do transporte 
escolar. 
A mudança visa melhorar 
o serviço oferecido pela 
secretaria, tanto no atendi-
mento aos estudantes, que 
dependem dos veículos 
para chegar até as escolas, 
como para o suporte dos 
serviços, como, por exem-
plo, a manutenção escolar.
Primeiramente, a pasta in-
vestiu em dois caminhões 
para os serviços básicos 
de manutenção nas unida-
des do município.
 Um foi adquirido e o ou-
tro foi reformado. 
Além disso, em julho des-

Prazo de pagamento da 
cota única do IPTU com 
desconto encerra dia 30 

de setembro
deiras e taxa de ocupação, 
além das taxas de feirante, 
ambulante e de licença de 
funcionamento. A taxa de 
mesas/cadeiras, taxa de 
ocupação, de feirante, de 
ambulante e ISS de au-
tônomos e de estaciona-
mentos foram prorrogadas 
para o mês de setembro, 
podendo ser pagas em até 
quatro parcelas. 
Já a taxa de licença e fun-
cionamento foi prorroga-

do o vencimento, tendo a 
opção de pagamento em 
cota única com desconto 
de 20% até 30 de setem-
bro ou podendo ser paga 
em até quatro parcelas.
Segundo o Prefeito Toni-
nho Colucci, essa é mais 
uma medida do governo 
para amenizar os impactos 
nas famílias e no comércio 
local decorrentes da pan-
demia pelo novo corona-
vírus (Covid-19).

A Prefeitura de Ilhabela 
informa que o pagamento 
de cota única com descon-
to de 15% do IPTU, com 
correção monetária sobre 
o valor original do débito 
encerra na próxima quin-
ta-feira (30). 
O IPTU 2021, assim como 
outros tributos foram pror-
rogados no mês de agosto: 
ISS (Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natu-
reza), taxa de mesas e ca-


