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Decreto que aumenta prazo e reduz em 
50% o valor de “regularização” da zona 

azul já está em vigo em Taubaté

Já está em vigor o de-
creto que altera o in-
ciso V e acrescenta os 
incisos VI e VII ao de-
creto nº 15.196/2021, 
que trata dos valores 
da tarifa do serviço de 
estacionamento regu-
lamentado de veículos 
no município.
A Prefeitura de Tauba-
té publicou o decreto 
no dia 24 de agosto e o 
documento reduz o va-
lor e aumenta o tempo 
máximo para os usuá-
rios da Zona Azul re-
gularizarem a situação 
dos veículos, nos casos 
em que forem notifica-
dos com o 
“Aviso para Pagamen-
to de Tarifa”.
Para os veículos noti-
ficados com o “Aviso 
para Pagamento de Ta-
rifa” na área de zona 

azul, que não efetua-
rem o pagamento no 
limite de tempo estabe-
lecido de 15 minutos, o 
usuário terá ainda 120 
minutos para pagar a 
regularização, que será 
no valor de 10 tarifas 
de meia hora, que equi-
vale a R$11,00 com os 
preços praticados atu-
almente, uma redução 
de 50% do valor cobra-
do antes da publicação 
do decreto. 
Já os veículos que re-
ceberem a mesma noti-
ficação, mas estiverem 
estacionados na área de 
zona verde, e que não 
efetuarem o pagamen-
to no limite de tempo 
estabelecido de 15 mi-
nutos, o usuário terá 
ainda 120 minutos para 
pagar a regularização, 
que será no valor de 10 

tarifas de meia hora, 
equivalente a R$11,00, 
de acordo com os va-
lores praticados atual-
mente, uma redução de 
50% do valor cobrado 
antes da publicação do 
decreto. 
Após o prazo ter encer-
rado, em ambos os ca-
sos, o valor a ser pago 
passará a ser de 10 ta-
rifas de 1 hora, equi-
valente a R$22,00 de 
acordo com os preços 
atuais da Zona Azul, e 
o usuário terá o prazo 
máximo de 72 horas, a 
contar a partir do tem-
po excedido de 120 mi-
nutos para regularizar 
a situação, um prazo 
maior que o estabeleci-
do anteriormente. 
O decreto entrou em 
vigor nesta quinta-fei-
ra, dia 8 de setembro.

Programa de acessibilidade de Caçapava 
começa com a readequação de árvores 

na área urbana

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, lançou, no início 
deste ano, um programa de 
melhoria da acessibilidade 
nas ruas e calçadas da cida-
de. Para viabilizá-lo, serão 
necessárias algumas medi-
das como o rebaixamento e 
supressão de raízes e a re-
tirada de árvores em pontos 
estratégicos, com a repo-
sição e o plantio de outras 
espécies.
A maioria das árvores que 
serão suprimidas, 10 no to-
tal, apresentam processos 
com pedidos para a extra-
ção antigos na Prefeitura, 
devido aos danos que cau-
sam às calçadas, imóveis e 
à rede elétrica. Duas delas 
estão doentes, passíveis 
de queda e prejuízos aos 
imóveis e as pessoas. As 
árvores são da espécie Ca-
esalpinia pluviosa, nativas 
de regiões de mata. Todas 
receberão compensação 
ambiental, com plantio de 

outras mudas no local ou 
em áreas indicadas (VEJA 
ABAIXO).
As supressões acontece-
rão nos meses de setembro 
e outubro e a maior parte 
das árvores estão localiza-
das na Av. Coronel Manoel 
Inocêncio, nos seguintes 
pontos: em frente ao Hotel 
Central, à banca de Jornal, 
ao PS Infantil (Fusam), do 
outro lado da loja da Are-
zzo, no estacionamento 
oposto à Loja Bottan (2), 
em frente à CRS corretora 
de seguros (árvore doente) 
e na Praça da Bandeira, em 
frente a loja Nellise Calça-
dos (árvore doente). Duas 
já foram suprimidas, no dia 
4 de setembro, em frente a 
loja Cem e a loja SOS.
O programa de acessibili-
dade também contempla 
o rebaixamento de raízes, 
aumento da área permeá-
vel em torno das árvores 
que não serão retiradas e a 
manutenção de calçadas, 
em seis pontos diferentes. 

Outra ação será a retirada 
de tocos, caibros e árvores 
secas que já haviam sido 
suprimidas no passado, mas 
cujas raízes foram deixadas 
nas calçadas. São seis pon-
tos nessas condições.
41 mudas são plantadas em 
frente a pista de skate na 
Avenida Brasil
Pau Brasil, Acácia, Jacaran-
dá e Ipês foram as espécies 
escolhidas para um plantio 
que aconteceu na última se-
gunda-feira, 5 de setembro, 
na Avenida Brasil. Foram 
41 mudas plantadas ao lado 
da pista de skate pela equi-
pe do Planejamento e Meio 
Ambiente.
A ação foi uma forma de 
compensar a retirada das 
duas árvores da Mano-
el Inocêncio, no dia 4. À 
medida que outras árvores 
forem suprimidas, novos 
plantios serão realizados 
em áreas apropriadas. O ob-
jetivo é arborizar a cidade, 
garantindo a acessibilidade 
em todos os pontos.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 050/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Pneus, Câmaras e Protetores, e Prestação de Serviços de Instalação, Alinhamento 
e Balanceamento. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 10/09/2022, até as 
08h00min do dia 21/09/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
21/09/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 21/09/2022, 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 público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 051/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Medicamentos de Uso Comum, Demanda Judicial e Uso Veterinário II. Data para re-
cebimento de proposta: das 08h00min do dia 10/09/2022, até as 08h00min do dia 21/09/2022; data 
da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 21/09/2022; data de início da ses-
são pública: às 09h00min do dia 21/09/2022, 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 Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do 
Pregão Eletrônico Nº 044/2022. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Prestações 
de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais/Análises Clínicas II, tendo em vista Mandado 
de Segurança Cível por juízo da 1ª Vara da Comarca de Aparecida/SP. Potim, 09 de setembro de 
2022 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

Aviso de Retificação – Pregão Eletrônico Nº 048/2022 – OBJETO: Aquisição de Equipamentos e 
Mobiliários para Utilização do CAPS, Conforme Proposta Nº 13770.915000/1200-04 – Tendo em 
vista necessidade de retificação do Termo de Referência do Pregão em epígrafe, devido à erro 
formal de digitação em relação ao descritivo do item 14 – FREEZER COMUM, ficam alteradas: 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 10/09/2022, até as 08h00min do dia 
26/09/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 26/09/2022; data 
de início da sessão pública: às 09h00min do dia 26/09/2022, horário de Brasília/DF, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital retificado na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Potim, 09 de setembro de 2022. Bruno C. F. Abreu 
– Pregoeiro.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 070/2022 – No dia 08 de setembro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, 
decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS 
NO PLANO DE MACRODRENAGEM DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 189.854,16 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e 
quatro reais e dezesseis centavos) à empresa VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

placar para o Pequeá, e 
logo em seguida, mar-
cou mais um golaço, 
terminando a etapa ini-
cial em 2 a 0.
Após várias investidas, 
em cobrança de falta, 
um dos principais jo-
gadores do Estrela do 
Morro, Adão Filho, 
marcou para sua equi-
pe, de falta, animando 
a torcida e criando a 
expectativa para os mi-
nutos finais.
Mas a noite estava pre-
destinada aos índios do 
Pequeá. Numa grande 
jogada, Juan Timóteo, 
selou o carimbo de 
campeão para a equipe, 
que conquistou o título 
pela primeira vez na 
história do futebol de 
Ilhabela.
Um dos pontos altos 
desta final foi a partici-
pação das torcidas, que 
fizeram uma grande 
festa nas arquibanca-
das do Estádio Ferrei-

A equipe do Pequeá 
conquistou o título de 
campeão da 1ª Divisão 
do Futebol de Cam-
po de Ilhabela, numa 
grande final realizada 
no Estádio Ferreirão, 
no Itaquanduba, na 
noite da última terça-
-feira (6/9).
“Parabéns ao Pequeá 
pelo título, ao Estrela 
do Morro pela compe-
titividade e a todos os 
jogadores que partici-
param do campeona-
to e escreveram mais 
um belo capítulo na 
história do futebol de 
Ilhabela”, declarou o 
Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci.
A final começou equi-
librada, porém no de-
correr do primeiro 
tempo, o Pequeá come-
çou a mostrar que esta-
va disposto a quebrar a 
hegemonia do Estrela 
do Morro. O jogador 
Gabriel Rocha abriu o 

rão.
“O futebol é apai-
xonante e esta gran-
de final, deu a prova 
de como este esporte 
mexe com as emoções 
das pessoas e toda uma 
cidade. Os atletas estão 
de parabéns pela bela 
partida, e meu agrade-
cimento especial a to-
dos os funcionários da 
Secretaria de Esportes, 
que trabalharam para 
promover esta grande 
festa”, destacou o se-
cretário de Esportes e 
Lazer, Harry Finger.
O Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de 
Campo – 1ª Divisão é 
promovido pela Pre-
feitura de Ilhabela por 
meio da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Re-
creação. Participaram 
da competição 13 equi-
pes, com 315 atletas 
inscritos, tendo sido re-
alizado 42 jogos e 157 
gols marcados.

Pequeá é campeão da 1ª Divisão do
 Futebol de Campo de Ilhabela

Abreu Sodré, Perequê-
-Açu, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
17h. O único requisito 
para doação é que os 
itens sejam novos, para 
que assim as crianças 
recebam brinquedos 
em boas condições de 
uso.
A campanha segue até 
o dia 10 de outubro e 
com o fim desse prazo 
as doações serão em-
brulhadas e entregues 
às crianças assistidas 
pelo Fundo Social.
A presidente do Fundo 
Social, Rita de Cássia 
Pereira, destacou a im-
portância da iniciativa 
para proporcionar mais 
alegria para os meno-
res. “A doação é um 
gesto que pode parecer 
pequeno, mas fará uma 

O Fundo Social de 
Solidariedade de Uba-
tuba (FSS) começou 
nesta sexta-feira, dia 
09, uma grande cam-
panha de arrecadação 
de brinquedos novos 
– denominada “Doe 
um brinquedo e ganhe 
sorrisos”.  O objetivo 
da instituição é enca-
minhar os itens arreca-
dados para os menores 
em vulnerabilidade so-
cial no Dia das Crian-
ças, celebrado em 12 
de outubro, garantindo 
alegria para as famílias 
já assistidas pelo Fun-
do Social do muníci-
pio.
Os interessados em 
participar podem le-
var os brinquedos até a 
sede do órgão que fica 
na Avenida governador 

grande diferença na 
vida de muitas crian-
ças. Com apoio da po-
pulação, esperamos 
colocar um sorriso em 
cada rosto das crianças 
atendidas”, concluiu.
Por meio de uma série 
de ações, que envol-
vem arrecadações e 
distribuição de alimen-
tos, produtos de hi-
giene pessoal e outros 
itens básicos, o Fun-
do Social atualmente 
atende cerca de XX 
famílias em situação 
de vulnerabilidade na 
cidade.
Para mais informações 
para essas e outras 
campanhas do Fundo 
social de Solidarieda-
de, entre em contato 
através do telefone 
(12) 3833-1021.

Fundo Social lança campanha para 
arrecadação de brinquedos em 

Ubatuba
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Parque Ecológico da Moçota recebe 
piquenique de época nos dias 9 e 10 de 

setembro

O Parque Ecológico da 
Moçota, em Caçapava, 
recebe nos dias 9 e 10 
de setembro, das 10h às 
17h, o evento de época 
“Picnic Good Mor-
ning Miss Austen”, um 
piquenique temático 
inspirado na obra da 
escritora inglesa Jane 
Austen (1775-1817), 
autora de romances fa-
mosos como “Orgulho 
e Preconceito” e “Ra-
zão e Sensibilidade”. A 
entrada é gratuita.
O evento, que tem o 
apoio da Prefeitura de 
Caçapava por meio das 
secretarias de Cultura e 
de Educação, é organi-
zado pela artista Milly-
ta Vergara, chilena re-
sidente em Caçapava, 

admiradora da obra de 
Austen e conhecida 
pela confecção de bo-
necas que reproduzem 
o clima de época do 
século XIX dos perso-
nagens da escritora bri-
tânica. 
A programação do 
piquenique temático 
ocupará vários espaços 
do parque unindo ativi-
dades culturais e edu-
cacionais. Exposição 
de artesanato, barracas 
de alimentação, pales-
tras e lançamento de 
livro são algumas das 
atrações.
As pessoas que com-
parecerem ao evento 
com trajes de época 
concorrerão a prêmios. 
Haverá ainda espaço 

para fotografias. Além 
disso, o público é con-
vidado a participar do 
piquenique e apreciar 
o parque levando seu 
lanche e sua toalha.
Esta será a primeira 
edição do evento, neste 
formato, realizado no 
Brasil. 
A expectativa dos or-
ganizadores é receber 
visitantes de diversas 
regiões brasileiras, 
incluindo grupos de 
fãs de Jane Austen e 
apreciadores da arte 
de Millyta Vergara de 
confeccionar bonecas.
O Parque Ecológico 
da Moçota fica na Rua 
Antonio Guedes Tava-
res, S/N, Vila Menino 
Jesus, em Caçapava.

das 13h30 às 17h. O 
Polo está localizado na 
sede da Secretaria de 
Cultura de Caçapava, 
na Rua Santo Bento, 
48, Vila Antônio Au-
gusto.Para realizar a 
matrícula no formato 
presencial, o (a) res-
ponsável pelo (a) aluno 
(a) deve apresentar os 
seguintes documentos: 
RG ou Certidão de 
Nascimento do candi-
dato, RG do (da) res-
ponsável, comprovante 

O Projeto Guri – Polo 
Caçapava prorrogou o 
período de matrículas 
até o dia 16 de setem-
bro. São ofertadas va-
gas para as seguintes 
modalidades: Iniciação 
musical, de 6 a 8 anos; 
e percussão, violão e 
canto coral, de 8 a 18 
anos. As atividades são 
gratuitas. As matrícu-
las devem feitas de 
forma presencial, di-
retamente no Polo, de 
segunda a quinta-feira, 

de matrícula no ensino 
regular e comprovante 
de endereço, cartei-
ra de vacina e vacina 
contra Covid, se tiver 
tomado. Para partici-
par do Projeto Guri 
não é preciso ter co-
nhecimento prévio em 
música nem possuir 
instrumento musical. 
As aulas do Polo Ca-
çapava acontecem no 
período da tarde.Infor-
mações pelo telefone 
(12) 3652-9222

Projeto Guri – Polo 
Caçapava prorroga 
matrículas até dia 
16 de setembro


