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IPVA 2022: Veículos com placa final 8 têm 
5% de desconto até a próxima 

segunda-feira (21)

pago em casas lotéricas.
O contribuinte que dei-
xar de recolher o impos-
to fica sujeito a multa de 
0,33% por dia de atraso e 
juros de mora com base 
na taxa Selic. Passados 
60 dias, o percentual da 
multa fixa-se em 20% do 
valor do imposto.
Parcelamento no cartão 
de crédito
É possível quitar o IPVA 
2022 com cartão de cré-
dito nas empresas cre-
denciadas à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento. 
As operadoras finan-
ceiras conveniadas têm 
autonomia para definir 
o número de parcelas e 
adequar a melhor nego-
ciação com o contribuin-
te.
Os valores pagos ao cor-
respondente bancário são 
repassados ao Governo 
do Estado de forma ime-
diata, e sem qualquer 
desconto ou encargo. 
Para mais informações, 
os proprietários dos ve-

ículos podem entrar em 
contato com a Secreta-
ria pelo telefone 0800-
0170110 (por telefone 
fixo), (11) 2450-6810 
(exclusivo para chama-
das por telefone móvel) e 
pelo canal Fale Conosco, 
no portal da Sefaz-SP.
Licenciamento Antecipa-
do 2022
Os proprietários que de-
sejam antecipar o licen-
ciamento anual deverão 
quitar todos os débitos 
que recaiam sobre o veí-
culo, incluindo o IPVA, a 
taxa de licenciamento e, 
se for o caso, multas de 
trânsito.
O calendário de venci-
mento de acordo com o 
final de placa dos veícu-
los segue até o dia 23 de 
fevereiro, considerando 
apenas os dias úteis. A 
consulta do valor do im-
posto pode ser feita em 
toda a rede bancária ou 
diretamente no portal da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento.

Até a próxima segunda-
-feira (21), os proprie-
tários de veículos com 
placa final 8 podem apro-
veitar o desconto de 5%, 
concedido pelo Governo 
Estadual, para pagamen-
to do IPVA 2022. O Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) pode ser quitado 
de forma integral ou par-
celado em cinco vezes, 
de fevereiro a junho. Para 
quem escolher o parcela-
mento, deverá recolher a 
primeira cota até segun-
da-feira, 21 de feverei-
ro. Para efetuar o paga-
mento, basta informar o 
número do RENAVAM 
(Registro Nacional de 
Veículo Automotor) nos 
canais oferecidos pela 
rede bancária e realizar 
o recolhimento do tribu-
to. É possível utilizar o 
internet banking, débito 
agendado, aplicativos 
bancários ou nos termi-
nais de autoatendimento. 
O IPVA também pode ser 

Prefeitura de 
Caçapava segue 

realizando a emissão da 
Carteira Municipal de 

Identificação do 
Autista

2019. Desde que foi ins-
tituída em Caçapava, já 
foram emitidas 61 cartei-
rinhas. Saiba como soli-
citar o documento:
A Carteira Municipal de 
Identificação do Autista 
pode ser solicitada por 
meio de requerimento 
feito nas duas unidades 
do CRAS (Centro de 
Referência e Assistência 
Social), localizados na 
Vila Menino Jesus e Vera 
Cruz, com os seguintes 
documentos:
- cópia dos documentos 
pessoais do interessado 
e, sendo menor de ida-
de, dos seus responsáveis 
(Certidão de Nascimen-
to, RG e CPF);
- cópia de comprovante 
de endereço atualizado;
- cópia de laudo médico 
(psiquiatra ou neurolo-
gista), confirmando o 

diagnóstico com a CID 
10 F84
- 01 foto 3x4
Todas as cópias devem 
estar acompanhadas dos 
originais para conferên-
cia. A emissão da carteira 
é gratuita.
Após requerer o docu-
mento, o paciente deve 
aguardar o contato do 
CRAS, informando sobre 
a emissão da carteirinha, 
que deverá ser retirada na 
recepção da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social (Rua Alberto Pin-
to de Faria, 292, Jardim 
Julieta), no horário das 
9h às 16h.
Endereço dos CRAS:
Rua São Bento, 46 - Vera 
Cruz - Contato: (12) 
3653-1641;
Rua Pará, 371, Vila Me-
nino Jesus - Contato: 
3652-9530.

A Secretaria de Cidada-
nia e Assistência Social 
da Prefeitura de Caça-
pava, segue realizando 
a emissão da Carteira 
Municipal de Identifica-
ção do Autista (CMIA). 
A ação tem a finalidade 
de conferir identificação 
à pessoa diagnosticada 
com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), 
considerada pessoa com 
deficiência para todos os 
efeitos, com direito à as-
sistência social. 
Este documento promo-
ve a inclusão social da 
pessoa com TEA e con-
tribuir para a garantia do 
exercício pleno da cida-
dania. 
A Carteira Municipal de 
Identificação do Autista 
foi instituída no muni-
cípio de Caçapava pela 
Lei nº 5677, de Abril de 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 48, Termo nº 7564
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO FELICIANO DE CARVALHO e SOLANGE DE FATIMA 
FARIAS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 02 de janeiro de 1979, de estado civil 
solteiro, de profissão marmorista, residente e domiciliado na Rua Hélio Penna Malta, nº 185, Residencial São 
Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filho de LAUDELINO FELICIANO DE CARVALHO, natural de Nativida-
de da Serra/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA DIRCE AMARAL DE CARVALHO, 
falecida em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 10 de julho de 1977, de estado 
civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Hélio Penna Malta, nº 185, Residencial 
São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filha de JOSÉ MENINO FARIAS, de 77 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 04 de junho de 1944 e de MARIA DE FATIMA FARIAS, de 66 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 29 de agosto de 1955, ambos residentes e domiciliados 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. 
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EXPEDIENTE

Prefeitura de 
Taubaté vai destinar 

arrecadações do 
Feirão de Automóvel 
para as famílias de 

Petrópolis
iniciativa podem con-
tribuir com alimentos 
diversos, como arroz, 
feijão, macarrão, além 
de água, itens de higie-
ne, cobertores, entre 
outros.
Além dos alimentos 
arrecadados durante a 
exposição dos veícu-
los, os munícipes po-
derão contribuir com 
a campanha e entregar 
suas doações ao longo 
da semana no Merca-
tau, na Cozinha Pilo-
to da Prefeitura, e na 
Secretaria de Esportes 
das 8h às 17h.
O Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté acontece 
aos domingos, das 8h 
às 12h, no Mercatau, 
que fica na Rua Profes-
sora Escolástica Maria 

de Jesus, 100, Jardim 
Eulália. Já a Cozinha 
Piloto da Prefeitura, 
que também receberá 
os alimentos durante a 
semana além do Mer-
catau, está localizada 
na Rua Pasqual Scal-
zoto Pastorelli, nº 50, 
Jardim das Nações, rua 
lateral da Câmara Mu-
nicipal.
A Secretaria de Espor-
tes e Lazer, outro pon-
to de arrecadação, fica 
na Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331, Vila 
Edmundo.
As doações também 
poderão ser retiradas 
no endereço escolhi-
do, para isso é neces-
sário entrar em contato 
através do número (12) 
99672-6718.

Nos próximos domin-
gos, 20 e 27 de feve-
reiro, a Prefeitura de 
Taubaté através do 
Projeto “Mesa Tauba-
té”, irá realizar o Fei-
rão de Automóvel e 
toda a arrecadação será 
destinada para as fa-
mílias atingidas pelas 
fortes chuvas na cida-
de de Petrópolis/RJ. 
Para participar da ex-
posição de veículos, os 
proprietários de carros 
devem doar 2 kg de ali-
mentos para o veículo 
ficar na área aberta e 3 
kg de alimentos para a 
área coberta. Já os do-
nos de motos devem 
contribuir com 1 kg 
de alimento para par-
ticipar. Os interessados 
em colaborar com essa 

Pinda realiza ação de conscientização sobre 
consumo de bebidas alcoólicas por menores

cimentos que vendem 
bebidas alcoólicas, 
como bares, restauran-
tes, supermercados, 
depósitos de bebidas, 
etc.
As organizações envol-
vidas passarão pelos 
bairros do Feital, Vis-
ta Alegre, Bairro das 
Campinas, Goiabal, Jd. 
Regina e Santa Cecília, 
fazendo adesivagem e 
conscientizando os do-
nos e funcionários dos 
estabelecimentos a se 
atentarem à proibição 
de venda e distribuição 
de bebidas alcoólicas 
para menores.
Foram colados adesi-

vos nos estabelecimen-
tos, deixados à vista de 
todos os clientes, para 
que tenham ciência da 
proibição e possam 
auxiliar na efetivação 
da Lei Federal 13.103. 
Segundo a responsável 
pelos eventos da Saú-
de, Mirian Andrade, 
“esta é uma iniciativa 
de anos, na qual Pin-
da foi uma das cida-
des pioneiras com esse 
trabalho de conscien-
tização, e desde 2009 
tem causado impacto 
positivo, diminuindo 
o consumo de bebidas 
alcoólicas por menores 
de idade”.

 Nesta sexta-feira (18), 
a Secretaria de Saúde 
de Pindamonhanga-
ba, em parceria com 
a COMAD (Conselho 
Municipal de Atenção 
às Drogas), CONSEG 
(Conselho Comuni-
tário de Segurança de 
Pindamonhangaba), 
Coalizão - Pinda e 
Guarda Municipal, re-
alizarão uma ação de 
conscientização sobre 
o consumo de bebidas 
alcoólicas por menores 
de idade.
Os envolvidos na ação 
partirão da sede da Se-
cretaria de Saúde, e 
percorrerão estabele-
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Inscrições para oficinas de música 
do Projeto Guri de Ilhabela continuam 

até 4 de março
e as vagas são limita-
das. Para se inscrever, 
o responsável do can-
didato deve compare-
cer ao polo do Projeto 
Guri em Ilhabela, que 
fica na avenida Ernesto 
de Oliveira 996, Barra 
Velha, munido das có-
pias do RG ou Certidão 
de Nascimento do can-
didato, RG do respon-
sável, declaração esco-
lar e comprovante de 
endereço. O horário e 
local de inscrições será 
somente às segundas e 
quartas feiras, das 13h 
às 18h, até o dia 4 de 
março.
Podem participar jo-
vens entre 6 a 17 anos 
e 11 meses até o dia 1º 

de março, para alunos 
ingressantes no primei-
ro semestre; e até o dia 
1º de setembro para in-
gressantes no segundo 
semestre.
Sobre o Projeto Guri
O Projeto Guri – maior 
programa sociocultu-
ral brasileiro, mantido 
pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Cria-
tiva do Estado de São 
Paulo e gerido pela or-
ganização social San-
ta Marcelina Cultura 
– dispõe de 338 polos 
distribuídos em 282 
municípios e oferece 
cursos gratuitos de mú-
sica para crianças, ado-
lescentes e jovens de 6 
a 18 anos incompletos.

O polo do Projeto Guri 
em Ilhabela continua 
com as inscrições para 
as oficinas de percus-
são, violão e canto co-
ral (para jovens entre 
8 e 18 anos incomple-
tos). A matrícula para 
novos alunos e alunas 
vai até o dia 4 de mar-
ço.
Para participar, o alu-
no não precisa ter co-
nhecimento prévio em 
música, nem possuir 
instrumento musical. 
As aulas serão realiza-
das no período da tar-
de, sempre na segunda 
e quarta-feira da sema-
na.
A inscrição é realizada 
por ordem de chegada 

Secretaria de educação e CCZ  de Taubaté 
realizam ações de conscientização ao bem 
estar animal em 20 unidades da educação 

infantil
se faz necessário nos 
ambientes escolares. O 
projeto acontece até o 
dia 18 de março e vai 
atingir cerca de 2.900 
crianças. O “Educan-
do Cantando” propor-
ciona uma apresenta-
ção interativa levando 
educação e conscien-
tização ambiental por 
meio de músicas au-
torais, teatro e cinema 
atraindo a atenção e 
participação de todos 
os presentes. A infor-
mação e a conscienti-
zação recebidas de for-
ma lúdica, como as do 

“Educando Cantando”, 
contribuem para que as 
crianças possam ajudar 
a reverter quadros de 
maus tratos, abandonos 
e falta de respeito com 
os animais domésticos, 
silvestres e exóticos, 
que fazem parte do co-
tidiano de muitos lares.
Ações relacionadas à 
preservação do meio 
ambiente e ao bem es-
tar animal são primor-
diais na formação de 
um cidadão conscien-
te dos seus direitos e 
deveres, garantindo o 
bem estar de todos.

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secreta-
ria de Educação e em 
parceria com Centro de 
Controle de Zoonozes 
(CCZ), realizam apre-
sentações interativas 
da peça teatral “Ami-
gos para Sempre” em 
20 unidades da Edu-
cação Infantil, através 
do projeto Educando e 
Cantando.
As causas relacionadas 
ao meio ambiente e ao 
bem estar animal estão 
inseridas nos debates 
mundiais, trabalhar 
esse importante tema 

Shopping Pátio Pinda recebe 
mais uma edição do “Pet Show” 

neste sábado (19)

do Projeto Selva Viva, 
Ana, da ONG Adote, e 
Georgia Serodio, pro-
prietária do Georgia 
Serodios’s Kennel e do 
Pet SPA by Georgia Se-
rodio - único spa para 
cães e gatos em Pinda-
monhangaba. Além de 
muito aprendizado, o 
público que participar 
das palestras poderá 
ganhar brindes e esco-
lher o seu pet favorito 
no tradicional desfile 
temático.  As fotos dos 
cães participantes se-
rão postadas nas redes 
sociais da escola Yázi-
gi para a votação.
Os pets mais votados 
terão direito a brindes 

especiais cedidos pelos 
parceiros do evento, 
como cesta de brindes, 
ensaio fotográfico e até 
mesmo um dia para 
relaxar no spa.  Os 
tutores que quiserem 
colocar os pets para 
participar do desfile de-
verão fazer a inscrição 
no dia do evento, das 
15h às 17h.  O princi-
pal objetivo do evento, 
é conscientizar sobre 
a importância do res-
peito aos animais, da 
adoção consciente, da 
responsabilidade e dos 
cuidados que os tutores 
precisam ter, além dos 
momentos de diversão 
em família.

Neste sábado (19), o 
Shopping Pátio Pinda 
recebe mais uma edi-
ção do “Pet Show”, 
realizado em parceria 
com a escola de idio-
mas Yázigi Pinda. O 
evento que vai aconte-
cer a partir das 15h30 
próximo à Drogaria 
São Paulo, terá feira 
de adoção, palestras 
educativas e desfile pet 
com premiações. Para 
compartilhar conhe-
cimento sobre o seg-
mento, estarão presen-
tes Carla Machado, da 
Carla Machado Terapia 
e Comportamento Ani-
mal, Marcos Azevedo, 
educador ambiental 



pág. 4

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazata dos Municípios 19-20-21 de Fevereiro 2022

Tremembé realiza atividades culturais 
gratuitas no horto municipal

Municipal. Entre as 
atividades culturais e 
de lazer gratuitas para 
toda a população estão 
teatro, gincanas, pa-
lhaços, personagens e 
muita diversão com a 
trupe do Palhaço Lipe.
“O horto é um espaço 
lindo, amplo, bem cui-
dado e com muita natu-
reza. Com este projeto 
queremos levar mais 
atrativos, mais cultura 
e mais diversão para a 
nossa população, ofe-
recendo um diferencial 
para que todos possam 
aproveitar ainda mais 
este local exuberante 
aos finais de semana”, 
explica o Prefeito Cle-
mente.

Com direito às perfor-
mances típicas de es-
petáculos teatrais e de 
circos, gincanas, con-
tação de histórias entre 
outras atrações, o Pa-
lhaço Lipe vai coman-
dar as atividades. Tam-
bém estão previstas no 
projeto participações 
especiais de artistas 
locais, sempre levan-
do música, diversão e 
muita cultura para os 
tremembeenses, prin-
cipalmente as crianças.
As atividades das “Ma-
nhãs de Alegria” serão 
realizadas todos sába-
dos, das 9h às 13h, no 
Horto Municipal (R. 
Poços de Caldas, 32 – 
Bica da Glória).

 Prefeitura de Tremem-
bé inicia no sábado, 19 
de fevereiro, atividades 
culturais e de lazer gra-
tuitas para a população 
no Horto Municipal;
Projeto “Manhãs de 
Alegria” será realizado 
todos os sábados, das 
9h às 13h, no Horto 
Municipal de Tremem-
bé. Brincadeiras, pas-
seios, teatros, contação 
de histórias, gincanas, 
oficinas de circo e mui-
ta diversão com a trupe 
do Palhaço Lipe. 
A Prefeitura de Tre-
membé inicia a partir 
deste sábado, 19 de fe-
vereiro, das 9h às 13h, 
o projeto “Manhãs 
de Alegria” no Horto 

Repescagem da Vacinação - 1ª dose em 
São Luiz do Paraitinga

cinação do dia 16/02.
Locais e horários 
Horário: 8h as 12h e 
13h as 15h
Locais: Quadra Po-
liesportiva - Benedito 
Tadeu Galhardo “Gê-
nio” e E.S.F. Catuça-
ba - Udezina Nunes de 
Farias. IMPORTANTE 
1 - As crianças deverão 
estar acompanhadas 

dos pais ou um respon-
sável maior de 18 anos;
2 - Obrigatório apre-
sentação do CPF e do-
cumento pessoal como 
RG ou certidão de 
nascimento; 3 - Crian-
ças com deficiência 
permanente ou comor-
bidades devem apre-
sentar documento que 
comprovem a doença.

3ª REPESCAGEM 
- VACINAÇÃO IN-
FANTIL CONTRA 
COVID-19
Dia 23/02 - quarta-fei-
ra
-Repescagem para 
Crianças de 5 a 11 
anos;
Vacinação 2ª Dose 
para crianças que não 
compareceram na va-

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pú-
blica a Dispensa de Licitação Nº 022/2022 para Aquisição de Massa Asfálti-
ca (CBUQ) Tipo Faixa 4, pelo valor total de R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais), a empresa MINERAÇÃO APARECIDA LTDA. CNPJ: 
21.148.435/001-58, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Po-
tim, 18 de fevereiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna públi-
ca a Dispensa de Licitação Nº 029/2022 para Aquisição de Lâmpadas e Refle-
tores para as Unidades Escolares, pelo valor total de R$ 16.240 (dezesseis mil 
e duzentos e quarenta reais), as empresas GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA, 
CNPJ: 57.150.625/0001-57 e V.F. DE PAULA JUNIOR, CNPJ: 56.031.610/0001-
07, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 18 de fevereiro 
de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Extrato de Ratificação – Processo 10 2022 Dispensa 01 2022.
Em 21/02/2022. Em consonância com a JUSTIFICATIVA
apresentada, nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/1993 e
alterações posteriores, visando a Prestação de Serviços
Mecânicos Van placa EEF9432, em favor de CM Manutenção
e Equipamentos Ltda, CNPJ 07.231.890/0001-91, R$26.124,89,
contratado pela vigência de trinta dias. Jucimar Ferreira da
Silva - Prefeito Municipal de Redenção da Serra


