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Unidade Odontológica 
Móvel atende crianças na 
Escola Durvalina Costa da 

Silva

A Secretaria de Saúde 
de Caçapava, por meio 
da Unidade Odonto-
lógica Móvel (UOM), 
iniciou nessa segunda-
-feira, 12 de setembro, 
atendimentos com alu-
nos da EMREF (Es-
cola Municipal Rural 
Ensino Fundamental) 
Durvalina Costa da 
Silva, no bairro Ger-
mana. A ação, que teve 
início no bairro Santa 
Luzia, acontece desde 

maio de 2022 e tem 
como objetivo oferecer 
serviços odontológicos 
para populações dis-
tantes com dificuldade 
de acesso aos serviços 
de saúde, predominan-
temente nas áreas ru-
rais.
Na escola Durvalina 
Costa da Silva, está 
previsto para que se-
jam atendidas 44 crian-
ças, nos dias de segun-
da e terça-feira. Já nas 

quartas e quintas, os 
atendimentos voltam 
a ser transferidos para 
a EMREF Dr. Raif 
Mafuz, do bairro San-
ta Luzia, com atenção 
aos alunos e gestantes 
do bairro.
A Unidade Odontoló-
gica Móvel possui to-
dos os equipamentos 
necessários para reali-
zar atendimento clíni-
co restaurador, preven-
tivo e cirúrgico.

Taubaté realiza 
shows de rock na 

praça da eletro 
no próximo 

domingo

Acontece no dia 18 de 
setembro, domingo, o 
evento “Hoje é dia de 
Rock”, realizado pela 
Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa 
de Taubaté. Os shows 
acontecem a partir das 
14h, no palco da Praça 

Monsenhor Silva Bar-
ros (Praça da Eletro).
O projeto convida ar-
tistas e músicos da 
região para apresenta-
ções culturais nas pra-
ças da cidade.
Na programação estão 
as bandas: Perímetro 

Urbano, Allcoholics e 
Diversão & Arte.
O objetivo é levar en-
tretenimento e rock de 
qualidade à Praça, já 
que Taubaté é a cidade 
Celly Campello, a pre-
cursora do gênero mu-
sical no Brasil.
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EXPEDIENTE

13-14 de Setembro 2022 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE - Nos termos da 
Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a Prefeitura Municipal de Potim torna público 
que será realizado às 14h00min do dia 28 de setembro de 2022, na Câmara Municipal de Potim, 
Audiência Pública da prestação de contas dos valores aplicados e fonte de recursos, bem como a 
oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no segundo quadrimestre de 2022, convidan-
do os interessados e a população do município. Prefeitura Municipal de Potim, 12 de setembro de 
2022. ERICA SOLER SANTOS OLIVEIRA – Prefeita Municipal

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS SEGUNDO QUA-
DRIMESTRE DO ANO DE 2022 (§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000) - O 
Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, que demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2022, na comissão de Finanças e 
Orçamento do Legislativo, em audiência pública a ser realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 
13h15m, na Câmara Municipal de Potim, na Avenida Governador Mario Covas, 222, centro, nesta 
cidade. Prefeitura Municipal de Potim, 12 de setembro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira – 
Prefeita Municipal.

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA Nº 252/2022 - Em conformidade com Art. 75, inciso II, da 
Lei Federal Nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal preten-
de realizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDA-
GEM PARA SERVIDORES PARA O EVENTO 5º CONEXIDADES. Data Limite para Apresentação 
da Proposta de Preços: 16/09/2022, às 08h00min, horário de Brasília/DF, devendo a Proposta de 
Preços ser entregue no Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Potim/
SP, sito a Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP, CEP: 12.525-000, no horário 
de 08h00min às 16h00min, em dias úteis ou enviada pelo e-mail: compras@potim.sp.gov.br, até a 
data limite. O Edital da referida Dispensa poderá ser consultado aos interessados no site supraci-
tado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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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.

Caçapava recebe espetáculo 
gratuito de contação de 

história neste sábado (17)

Caçapava recebe neste 
sábado (17), às 16h, na 
Praça da Bandeira, o 
espetáculo “Histórias 
de Encantamento de 
Povos Indígenas”, pro-
jeto contemplado pelo 
Proac Expresso Lab, 
da Secretaria de Cul-
tura e Economia Cria-
tiva do Estado de São 
Paulo. A apresentação 
será uma contação de 
história realizada pelo 
Mestre Valdeck de Ga-
ranhuns e tem o apoio 
da Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer. A en-
trada é gratuita.
Para a apresentação, 
a equipe utiliza uma 
mala artística repleta 
de objetos curiosos, 
cordéis, instrumentos 
musicais e um boneco 
de ventriloquia, o que 
resulta num espetáculo 
para todas as idades.

O projeto contempla 
a apresentação de oito 
espetáculos de conta-
ção de histórias sobre 
povos indígenas, in-
cluindo as misteriosas 
lendas e mitos, em ci-
dades do Vale do Paraí-
ba que têm relação com 
a cultura ancestral, a 
começar pelo nome.
As cidades selecio-
nadas para receber o 
espetáculo, além de 
Caçapava (clareira ou 
passagem na mata), 
são: Paraibuna (rio de 
águas escuras), Igaratá 
(canoa grande), Guara-
rema (pau d’alho), Ja-
careí (rio dos jacarés), 
Caraguatatuba (lugar 
de muitos caraguás), 
Ubatuba (canoa-do-rio 
ou ajuntamento de ca-
noas) e Pindamonhan-
gaba (lugar onde se 
fazem anzóis).
A região foi escolhida, 
de acordo com os pro-

dutores, por ser um lu-
gar onde habitavam os 
Tamoio, os Guarani, o 
Puri, os Guaianás, os 
Maromimis, os Tupi-
niquin, os Tupinambás 
e muitos outros povos 
que faziam parte das 
duas maiores nações 
que eram os Tupi e os 
Guarani.
Segundo o grupo, a 
contribuição dada pela 
riqueza cultural desses 
povos originários, en-
riqueceu sobremaneira 
a formação da nossa 
cultura, eclética e ex-
tremamente diversifi-
cada.
Valdeck de Garanhuns 
é considerado um artis-
ta múltiplo, conhecido 
no Brasil e no exterior. 
É pedagogo, poeta, 
arte-educador, artista 
plástico, ator, composi-
tor, contador de histó-
rias e mestre em teatro 
de mamulengo.
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Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO

DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2022

Em atendimento ao Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, a
Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa,
torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022,
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada a partir das 19h do dia 20 de SETEMBRO de 2022
na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 36/2022

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial”

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante
incentivo à participação popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 36/22 e
anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será
realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA a partir das 19h30min do dia 20 DE SETEMBRO DE 2022,
no Plenário da Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário

Termo de Retificação de Publicação – Dispensa Nº 252/2022 - Objeto: Contrata-
ção de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem para 
Servidores para o Evento XVII Seminário de Educação Infantil e Anos Iniciais. Na 
publicação à página de Nº 502 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 
13/09/2022, com referência ao objeto, onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES 
PARA O EVENTO 5º CONEXIDADES; leia-se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES 
PARA O EVENTO XVII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS. 
Publique-se. Potim, 13 de setembro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Pre-
feita Municipal.

Aviso de Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Processo Ad-
ministrativo Municipal Nº 359/2022, Tomada de Preços Nº 009/2022, Edital Nº 
061/2022. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 
209/2022, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento do 
licitante que, em sessão pública, datada de 12/09/2022, às 10h00min, após 
exame da documentação de habilitação, foi considerada habilitada a empre-
sa:  CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Após a fase de habilitação 
e exame da proposta apresentada na sessão e adotado o critério de julga-
mento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º 
Colocado: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com o valor de R$ 
716.404,50. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 13 de setembro de 2022. Bru-
no C. F. Abreu - Presidente da Comissão de Licitação.

EXTRATO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 002/2022 - REFERENTE A 
CESSÃO DE USO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O POSTO “POUPA TEMPO PO-
TIM” - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. O Município de Potim e a 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo -PRODESP, 
celebram o presente Termo de Permissão de Uso, em que a PERMITENTE, 
Prefeitura Municipal de Potim, é locatária do imóvel situado na Rua Antônio de 
Oliveira Portes, Nº 672, Bairro Centro, Potim/SP e à Prodesp, PERMISSIONÁ-
RIA, é conferido o uso do imóvel citado para o fim de funcionamento de Posto 
“POUPATEMPO”. O Termo de Permissão na íntegra se encontra disponível no 
site www.potim.sp.gov.br. Potim, 13 de setembro de 2022. Erica Soler Santos 
de Oliveira – Prefeita.


