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“Violência e
exploração sexual
contra crianças e
adolescentes” são
temas de formação em
Taubaté

Profissionais da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), da
Prefeitura de Taubaté, participarão nesta quinta-feira,
dia 24 de março, de uma
formação sobre “Violência
e Exploração Sexual contra
crianças e adolescentes”.
A iniciativa faz parte do
Projeto “Papo Reto-Jovens
contra a violência”, desenvolvido pelo Ministério
Público do Estado de São
Paulo em parceria com uma
organização não governa-

mental que defende os direitos das crianças, adolescentes e jovens. A ação tem
como objetivo fortalecer as
habilidades dos profissionais sobre temas estruturais
para dar continuidade aos
trabalhos de sensibilização
e de mobilização relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes,
a fim de fazer com que esses profissionais se tornem
multiplicadores e possam
dar continuidade à metodologia do projeto na proteção

dos direitos da infância.
Durante a formação serão
discutidas possíveis ações
de enfrentamento que poderão ser criadas a partir desta
sensibilização em seu território de abrangência.
A capacitação será ministrada para profissionais
atuantes nas áreas da Proteção Social Especial (PSE)
do município e do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS), a partir das 10h na
Escola Municipal do Trabalho – Jabuticabeira.

Prefeitura promove reunião com DJ e
integrantes do Bike Club Alma Libre para
organização de evento

Os integrantes do Bike Club
Alma Libre, Julio Cesar e
Evandro da Silva, e o Dj
Celião participaram de uma
reunião com a Secretaria
de Cultura e Turismo para
o planejamento do festival
1º Alma Libre Car Fest.
Representaram a Prefeitura o secretário de Cultura
e Turismo, Alcemir Palma,
e o secretário adjunto de
Cultura e Turismo, Ricardo
Flores.
O evento foi marcado para
dia 24 de abril, das 10h às

16h, no Parque da Cidade.
No local, ocorrerá exposição de carros antigos, bicicletas lowrider e a presença
do Alemão, participante do
programa “Lowrider Brasil”, do canal Discovery e
dono de um Bike Club em
São Paulo. Além de contar
com apresentações musicais do DJ.
A entrada pede 1 kg de alimento que será entregue ao
FSS (Fundo Social de Solidariedade).
A Van do Turismo estará
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presente no local, fazendo
a divulgação das exibições
presentes no parque e também dos demais atrativos
da cidade de Pindamonhangaba.
Segundo o secretário Adjunto de Cultura e Turismo,
Ricardo Flores, “o intuito
desse evento é fomentar a
cultura e o turismo na cidade. Eventos como este atraem muitos turistas, o que
proporciona a melhor divulgação das atrações de Pinda
feita pela Van do Turismo”.
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Em ação na Praça do
Quartel, GCM flagra
adolescente acusado de
tráfico de drogas

A Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de Pindamonhangaba flagrou, na
noite da última sexta-feira
(18), durante patrulhamento
para manutenção da ordem
e sossego público, um adolescente acusado da prática
de tráfico de drogas.
Durante a ação, os GCMs
Silvestre e Cassiano observaram um adolescente caminhando pela via pública
consumindo bebida alcóolica e ao receber o sinal para
abordagem o mesmo tentou
fuga em meio aos populares.
Os agentes conseguiram
deter o mesmo e realizaram
revista pessoal, localizando em sua posse 9 porções

de maconha, um aparelho
celular e a quantia de R$
245,00 em dinheiro.
Em ato contínuo, os GCMs
seguiram até à residência
do adolescente fazendo
contato com seus familiares, que autorizaram a entrada da equipe ao imóvel.
Neste momento, o menor
relatou a existência de outra
quantidade de entorpecentes no guarda-roupa do seu
quarto, onde foi localizado
66 porções de maconha, 19
microtubos contendo cocaína e três pedras de substância aparentando ser “crack”.
Ao ser questionado, o adolescente assumiu a propriedade das drogas e disse que
o dinheiro em posse era

proveniente da comercialização dos entorpecentes.
O menor foi conduzido ao
Distrito Policial para deliberação do Delegado de
Polícia.
Para a secretário de Segurança Pública, Fabrício Pereira, a presença da GCM
nas ruas colabora na integração da atividade policial
no município.
“Hoje atuamos de forma
integrada com a PM e a
Civil buscando combater
todo tipo de ação ilícita que
traga prejuízos à sociedade.
Parabenizamos nosso Comandante GCM Sandro e
toda sua equipe pelo trabalho ostensivo e combativo”,
afirmou Fabrício.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones 12 3671-7000 - FAX: 0 XX 12 3671-7003
E mail pmslparaitinga@uol.com.br
Site:
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 07/2022

Ref. Profisc nº 012 / 2022

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

TLLF

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos
tributários abaixo.
Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 21 de março de 2022.

N.

CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ

PROFISC

VALOR (R$)

LIVRO

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1

THALIA RAISSA ARAUJO DE SOUZA 45427383883

26.976.101/0001-60

012/2022

2015,15
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SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 06/2022

Ref. Profisc nº 011 / 2022

TLLF

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos
tributários abaixo.
Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 21 de março de 2022.

N.

CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ
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LIVRO

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1

FELIPE JONATAN BILARD DOS SANTOS 39345275827

24.547.602/0001-21

011/2022

297,41

3
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Prefeitura promove evento em
comemoração ao Dia Mundial da
Água

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones 12 3671-7000 - FAX: 0 XX 12 3671-7003
E mail pmslparaitinga@uol.com.br
Site:
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 08/2022

Ref. Profisc nº 013 / 2022

ISS

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida ativa relativo aos créditos
tributários abaixo.
Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 21 de março de 2022.

N.

CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ

PROFISC

VALOR (R$)

LIVRO

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1

ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 24689007829

14.999.586/0001-54

013/2022

592,29

3
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Setor de Tributos

Selecionados para mostra Aviva Cultura se
apresentam nos dias 25 e 26 de março na Estação
Cidadania

Nesta semana, os 9 artistas de Pindamonhangaba,
selecionados para a mostra
de Artes Aviva Cultura, se
apresentarão na Estação Cidadania. As apresentações
dos trabalhos selecionados
iniciam na sexta-feira (25),
e encerram no sábado (26),
com entrada gratuita.
Na sexta-feira, a Cia Mônica Alvarenga abre as
apresentações com a intervenção artística Marunga,
às 19h30. Em seguida, às
20h30, o público contará
com o espetáculo de dança
Duo do Ritmo - ZOUK.
Na manhã de sábado, Severina Cia de Teatro inicia as
apresentações às 10 horas,
com o espetáculo de teatro
infantil chamado YAGA Uma História para Crianças
Corajosas. Às 11h30, Beto
Salgado traz sua exposição
fotográfica na qual apresenta a cidade de Pindamonhangaba por uma ótica

diferenciada.
No período da tarde, Victor Narezi retoma as apresentações com a contação
de histórias Histórias do
Tio Victor, às 14 horas. Às
15 horas, o artista Oliveira
França traz sua exposição
de fotografias intitulada de
Chão Flores, com dicas de
como tirar boas fotos usando apenas o celular. A partir
das 16 horas, André Luiz
Yassuda traz uma exposição de artes com peças de
cerâmica que reproduzem
partes do corpo humano
em tamanho real. O Teatro
de Transeuntes também se
apresenta no sábado, trazendo o espetáculo “Levanta Tábua”. Com início
às 17 horas, o grupo conta
histórias sobre a origem do
distrito de Moreira César.
Encerrando os espetáculos
e apresentações, a banda
Cometas Salutares anima o
público com suas composi-

ções a partir das 18 horas.
Para o coordenador da Estação Cidadania, Claudio
Gaude, “essas apresentações gratuitas são uma ferramenta muito importante
para alavancar a transformação social das comunidades que estão no entorno da Estação Cidadania,
e para que todos tenham
acesso aos bens culturais”.
Realizado pelo Governo
do Estado de São Paulo,
por meio do Programa de
Ação Cultural (ProAC-SP),
gerido pela Acriart (Associação Cristã de Artistas)
e apoiado pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a mostra
tem o objetivo de incentivar
e valorizar a criatividade de
artistas locais.
A Estação Cidadania está
localizada na Avenida das
Orquídeas, 647-735, no
bairro Vale das Acácias.

Em comemoração ao “Dia
Mundial da Água”, celebrado no dia 22 de março, a
Prefeitura de Ubatuba realiza na próxima segunda-feira (21) uma palestra voltada
aos professores da Rede
Municipal de Ensino, que
poderão usar o conteúdo
em suas aulas, bem como
profissionais da prefeitura,
empresas e Ongs que atuam com foco nas áreas de
Educação, Saúde e Meio
Ambiente.
A iniciativa da Secretaria
de Educação, realizada em
conjunto com setores da
sociedade civil e do Movi-

mento Nacional pelos ODS
(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) São
Paulo/ELOS, será realizada
no plenário da Câmara Municipal de Ubatuba, a partir
das 18h.
Neste ato, será feita a adesão formal das Secretarias
de Educação, Meio Ambiente e de Pesca e Agricultura ao Movimento
Nacional dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – MNODS (https://
movimentoods.org.br/),
promovendo a agenda 2030
da ONU que é um plano de
ação para as pessoas, o pla-

neta e a prosperidade, que
busca fortalecer a paz universal.
O palestrante será o professor John Tatton, que tem
vasta experiência na área,
tendo atuado na área de
Educação Ambiental da Sabesp durante anos. O profissional vai abordar questões
referentes à água no mundo,
em especial, no Litoral Norte Paulista.
A palestra será transmitida ao vivo pelo canal da
Secretaria de Educação no
YouTube e estará disponível pelo link: https://youtu.
be/OanhXeYA-jg

Pedal Solidário de Páscoa
arrecada mais de 100 caixas de
chocolates em Pinda

A SEMELP (Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba),
em parceria com o ciclismo
amador de Pindamonhangaba, realizou no último
domingo (20), o Pedal Solidário de Páscoa. A atividade foi livre, bastava fazer
a doação do chocolate e
participar do pedal. A ação
que saiu do Centro Esportivo João Carlos de Olivei-

ra “João do Pulo”, contou
com a presença de mais de
70 bikes e arrecadou mais
de 100 caixas de bombons.
Os chocolates foram todos
doados para o Lar Irmã Júlia. Fizeram a entrega das
caixas no Lar, a presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Dra. Cláudia Maria
Domingues, o secretário e
o secretário adjunto da SEMELP, Everton Chinaqui e
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João Roberto Corrêa, além
de representantes do grupo
de ciclismo da cidade e ciclistas da equipe amadora.
O professor José Alexandre, da Secretaria de Esportes e Lazer, disse: “A ação
incentivou os grupos de
ciclismo da cidade e arrecadou uma boa quantidade de
chocolates para as crianças
do Lar Irmã Júlia, foi muito
importante”.
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Termo de Retificação de Publicação de Homologação – Pregão Eletrônico Nº 001/2022 Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Uso
Comum, Demanda Judicial e Uso Veterinário - Na publicação à página nº 384 do Diário
Oficial do Estado de São Paulo, do dia 22/02/2022, com referência a data da homologação, onde se lê: 21 de janeiro de 2022; leia-se: 21 de fevereiro de 2022. Publique-se.
Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 080/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
DE VICINAIS pelo valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) ao
fornecedor MCPO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA nos termos do Artigo 24, Inciso
II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos termos do
artigo 44, § 6º combinado com artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA
que se encontra em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado Chácara Tropical com acesso principal através
da Rua Eduardo Bianco, envolvendo área objeto das matrículas sob os nº 1.009, 1.010
e 1.011 do R.I de Guaratinguetá - SP ficando assim NOTIFICADOS, os proprietários,
confinantes ou terceiros eventualmente interessados, para que querendo apresentem
impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente publicação, conforme faculdade
legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.465/17. A notificação na
íntegra se encontra disponível no site www.potim.sp.gov.br. Potim, 22 de março de 2022.
Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos
termos do artigo 44, § 6º combinado com artigo 31, § 5º da Lei Federal nº
13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado “Miguel Vieira” com acesso principal pela Avenida Miguel Vieira dos Santos, ficando assim NOTIFICADOS, Didum Empreendimentos Vista Alegre S/C Ltda, na
qualidade de confinantes ou terceiros eventualmente interessados, para que
querendo apresentem impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente
publicação, conforme faculdade legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da
Lei Federal nº 13.465/17. A notificação na íntegra se encontra disponível no
site www.potim.sp.gov.br. Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de
Oliveira – Prefeita Municipal.

22 de Março 2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – No dia 22 de
março de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico Nº 004/2022, referente ao objeto:
Aquisição de Oxigênio Medicinal Hospitalar, Conforme Termo de Referência e Demais
Anexos do Edital, à empresa: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, com
valor total de R$ 111.544,50. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Mais de 70 kg de
resíduos são
coletados do mar
no Dia Mundial da
Água em Ilhabela

Por meio da ação “Limpeza dos Mares”, a Prefeitura
de Ilhabela por meio da Secretaria de Meio Ambiente,
recolheu mais de 70kg de
resíduos nesta terça-feira
(22/03), em comemoração
ao Dia Mundial da Água.
“Neste dia ressaltamos a
importância deste fundamental recurso da natureza.
Nossa gestão, desde o início do mandato, tem realizado diversas intervenções
que podem ser vistas de
Norte a Sul do município
na questão do saneamento
básico. São mais de R$ 42
milhões em investimentos
de obras já em andamento
e estamos trabalhando intensamente para garantir os
100% da coleta e tratamento de esgoto em Ilhabela”,
destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. A
ação teve início às 7h com
a participação de remadores de canoa havaiana de 04
bases da cidade, que percorreram o trecho entre Ilhote

e Armação, onde cerca de
205 pessoas participaram
da ação que recolheu mais
de 70kg de resíduos, entre
eles, isopor, tampinhas, canudinhos, latas, garrafas e
caixas. A separação e triagem do material foi realizada na Escola Municipal de
Vela de Ilhabela “Lars Grael”, onde os participantes
foram recepcionados com
café da manhã e rodas de
conversa sobre “A importância da Água na Vida dos
Cetáceos”, orientada pela
bióloga, Mia Morete, do
Instituto Viva Verde Azul e
em seguida, a oceanógrafa
Luana Vitorazzo que falou
sobre “A Problemática do
Lixo nos Oceanos e a Acumulação nas Ações Antrópicas”. “A programação do
Dia Mundial da Água em
Ilhabela foi promovida pela
Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Meio
Ambiente, com colaboração da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação,
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Instituto Viva Verde Azul e
a participação das bases de
canoagem Alpha, Dos Reis,
Proa e Paddle Club. A ação
promoveu a conscientização sobre o uso adequado
da água, a importância da
preservação e todo mecanismo fisiológico que ela
sustenta”, destacou a secretária de Meio Ambiente,
Kátia Freire.
Sobre o Dia Mundial da
Água
Celebrado no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água
é uma data importante para
relembrar a importância
desse recurso para a manutenção do ecossistema e da
vida, bem como resgatar a
pauta de conscientização e
boas práticas de conservação. Instituída pela Organizações das Nações Unidas
(ONU) em 21 de fevereiro
de 1993, a data surgiu com
o objetivo de alertar as pessoas sobre como preservar
e da importância do recurso
para a natureza.

