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A Secretaria de Saúde de 
Tremembé  promove na 

próxima TERÇA-FEIRA, 29 
de NOVEMBRO, o dia “D”  

Prefeitura de Taubaté 
informa alteração no 

transporte público nesta 
quinta-feira (24)

A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana da 
Prefeitura de Taubaté, 
através do Departa-
mento de Transporte 
Público, informa que 
ocorrerão alterações 
no funcionamento do 
serviço de transporte 
público durante o jogo 
da Seleção Brasileira 
nesta quinta-feira (24)

 – Reforço na oferta 
de viagens a partir das 
14h00, com antecipa-
ção do horário habitual 
do pico tarde; para que 
os munícipes possam 
chegar em seus desti-
nos a tempo.
– Durante os horários 
dos jogos da seleção 
brasileira o serviço po-
derá ter variações de 

acordo com a deman-
da.
– Após o encerramento 
da partida (às 18h) re-
torno da operação nor-
mal autorizada;
– Agentes de transpor-
te da SEMOB farão o 
monitoramento para a 
aplicação de eventuais 
ajustes na programa-
ção.

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé promove na 
próxima TERÇA-FEIRA, 
29 de NOVEMBRO, o dia 
“D” DE CUIDADOS COM 
A SAÚDE DO HOMEM 
com coletas de exames de 
sangue, incluindo o PSA, às 
07h00, no Centro de Saúde 
ou nas ESFS, para o públi-
co masculino com 45 anos 
ou mais. Os interessados 
devem procurar a unidade 
de saúde PRESENCIAL-
MENTE ou entrar em con-

tato por TELEFONE para o 
agendamento e orientações 
até SEXTA-FEIRA, 25 DE 
NOVEMBRO, às 16h.
ESF I
ENDEREÇO DA UNIDA-
DE: RUA CAchoeira Pau-
lista, Nº 81
Bairro: Parque Nossa Se-
nhora Da Glória/ Tremem-
bé
Telefone: 3672-3442
Esf Ii
Endereço Da Unidade: Rua 
6, Nº 673, 681

Bairro: Jardim Maracaibo / 
Tremembé
Telefone: 3672-1979
Esf Iii
Endereço Da Unidade: Rua 
Quiririm, Nº 110
Bairro: Jardim Santana / 
Tremembé
Telefone: 3674-2660
Esf Iv
Endereço Da Unidade: Rua 
Hipolito José Ribeiro, Nº 
243
Bairro: Jardim Santana / 
Tremembé
Telefone: 3674-1631
 Esf V
Endereço Da Unidade: Rua 
Carlos Henrique Fusão, Nº 
305
Bairro: 
São Vicente De Paula / tre-
membé
Telefone: 3672-2195
Esf vi
Endereço da unidade: ave-
nida vitória régia, nº 574
Bairro: flor do vale / tre-
membé
Telefone: 3672-4305
Centro de saúde de tremem-
bé
Praça da republica, nº 361 
centro tremembé
Telefone: 3607-1000/ 3607-
1012/3607-1048
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EXPEDIENTE

23-24 de novembro 2022 

CâmaraMunicipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 44, 45, 47 e 48/2022

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e suplementar”

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 dos Projetos de Leis do Executivo nº 44, 45, 47 e
48/22 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, a partir das 18h do dia 29 de NOVEMBRO de 2022, no
Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a
população do município.

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

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO ANTONIO
JUNIOR SONORIZAÇÃO pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº.
19.507.421/0001-31, objeto do contrato nº 111/2022, contratação de show "KAIO
LENNON E BANDA" para apresentação durante as comemorações de aniversário do
Distrito de Catuçaba, pelo valor R$ 1.300,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 21 de novembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa PAMELA DOS SANTOS
57733524865 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.616.859/0001-68, objeto
do contrato nº 112/2022, contratação do espetáculo "QUEM TEM MEDO DE
LENDAS?" da cia O Castelo das Artes para realização de duas apresentações durante a
programação Natalina e de Fim de Ano de São Luiz do Paraitinga, pelo valor
R$ 1.600,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 21 de novembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Estão abertas as inscrições para a prova 
pedestre de aniversário de Tremembé, que será 

realizada no próximo dia 27 de novembro em 
comemoração aos 126 anos da cidade

A tradicional Prova 
Pedestre de Aniversá-
rio de Tremembé será 
realizada pela Prefeitu-
ra no dia 27 de novem-
bro, através da Secreta-
ria de Esporte e Lazer, 
com largada e chegada 
na Praça Geraldo Cos-
ta (Praça da Estação) e 
um percurso de 6 km 
de volta única. 
Haverá premiação 
por faixa etária para 
o 1º, 2º e 3º colocado 
masculino e feminino 
e medalha de partici-

pação para todos os 
atletas inscritos.    A 
largada será feita de 
forma única, onde to-
dos os atletas deverão 
estar concentrados no 
local da prova 10 mi-
nutos antes da largada 
que está prevista para 
acontecer pontualmen-
te às 08h. INSCRI-
ÇÕES: As inscrições 
serão feitas pelo site: 
http://www.amilton.
net.br/tremembe
O número de peito 
será entregue nos dias 

21, 22, 23, 24 e 25 de 
novembro de 2022, no 
Centro de Lazer João 
Batista do Nascimento 
Lima (quadra coberta), 
localizado na rua An-
tenor Vargas, n.º 398,  
mediante a colabora-
ção solidária de 1kg 
de arroz ou feijão, que 
será doado para o Fun-
do Social de Solidarie-
dade de Tremembé.
Mais informações: se-
cretaria de esporte e 
lazer 
 (12) 3672-2846

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E REABERTURA - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 059/2022 – Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Equipamentos de Proteção Individual – A Prefeitura Mu-
nicipal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta referente 
ao Item 079, da empresa: TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA, devido a apresentação de catálogo contendo informações incon-
dizentes com o solicitado em Edital. CONVOCA-SE as empresas parti-
cipantes do Pregão para a reabertura da sessão, para prosseguimento 
as demais fases, em 25/11/2022 às 10h00min, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 23 
de novembro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 29/2022 - A 
Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a convocação dos candidatos classificados no Concurso Públi-
co 01/2019 -  CARGO: AGENTE DE CRECHE - MARIA EDUARDA DE 
SOUZA OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 36.326 - 32ª COLOCADA. CARGO: 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LÍDIA AUXILIADORA RENOLDI 
CHEDID - INSCRIÇÃO 34.046 - 15ª COLOCADA. A relação de classi-
ficados na integra e demais informações estão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos 
aprovados serão também convocados por correspondência conforme 
o disposto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão 
comparecer a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos no dia 06 de 
dezembro de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos e exames 
médicos exigidos no item 10.14 do Edital do Concurso Público 01/2019. 
O não comparecimento no dia e hora marcada será interpretado como 
desistência da vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) aprova-
do(a) obedecida a ordem de classificação. Potim, 24 de Novembro de 
2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 062/2022. 
Objeto: Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de 
Saúde II, conforme Proposta Federal Nº 13770.915000/1210-10. Data 
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 24/11/2022, até 
as 08h00min do dia 06/12/2022; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 06/12/2022; data de início da sessão pú-
blica: às 09h00min do dia 06/12/2022, 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 061/2022. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medi-
camentos de Uso Comum e Demanda Judicial III. Data para recebimen-
to de proposta: das 08h00min do dia 23/11/2022, até as 08h00min do dia 
05/12/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min 
do dia 05/12/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
05/12/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado 
aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do 
telefone (12) 3112-9200.
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Tremembé completa 126 anos 
com programação especial de 

aniversário em novembro e 
dezembro na cidade 

Cidade completa 126 anos 
no dia 26 e a Prefeitura pre-
para ações de entretenimen-
to gratuitas em novembro e 
dezembro.Corrida de rua, 
exposição de carros anti-
gos, shows com Mundo de 
Kaboo e o Bloco Juca Teles 
e apresentações culturais 
gratuitas estão entre as ati-
vidades deste ano.
Praça da Estação será o pal-
co das festividades, com 
acesso gratuito para a po-
pulação.
A Prefeitura de Tremembé 
prepara diversas celebra-
ções pelo aniversário de 
126 anos da cidade. Entre 
as atividades previstas estão 
a tradicional prova pedestre 
de 6km, duas exposições de 
carros antigos, atividades 
de lazer, show infantil com 
Mundo de Kaboo e a apre-
sentação de marchinhas 
do Bloco Juca Teles, além 
de apresentações teatrais e 

culturais gratuitas durante 
os meses de novembro e 
dezembro. “São 126 anos 
para celebrar o crescimento 
de uma cidade que está re-
almente cuidando da nossa 
gente. As atividades serão 
centralizadas na Praça da 
Estação, um local de fácil 
acesso para todos, e nossa 
equipe está preparando di-
versas atrações que terão 
início desde o dia 20 de no-
vembro, e um #diaespecial 
programado para o sábado 
26, com a apresentação do 
Mundo de Kaboo e do Blo-
co Juca Teles. A programa-
ção segue durante todo o 
mês de dezembro junto com 
a edição do Natal Ilumina-
do Solidário 2022”, explica 
o Prefeito Clemente.
Confira algumas das ativi-
dades já confirmadas para 
celebrar os 126 Anos de 
Tremembé: FESTA DE 
ANIVERSÁRIO COM 

MUNDO DE KABOO E 
BLOCO JUCA TELES
No dia 26 de novembro, 
sábado, a cidade recebe 3 
atrações especiais: o Pro-
jeto Cultura em Ação, que 
traz todas as oficinais cul-
turais da Prefeitura, o show 
infantil Mundo de Kaboo e 
fechando o dia mais do que 
especial, o Bloco Juca Teles 
e um super show com as 
melhores marchinhas e can-
ções do carnaval regional. 
Tudo isso acontece também 
na Praça da Estação, das 
14h às 20h, e a entrada é 
gratuita.
PARCERIA COM O SESI 
PARA ATRAÇÕES MUSI-
CAIS 
Entre os dias 02 e 04 de de-
zembro, de sexta a domin-
go, a cidade de Tremembé 
recebe a Unidade Móvel de 
Cultura do @sesi.sp  
Aguardem a programação 
completa de dezembro!

O fundo social de 
solidariedade de tremembé 

inicia a campanha de 
arrecadação de brinquedos e 

guloseimas que serão 
distribuídos no natal solidário

Nos últimos anos, Tremem-
bé vem se destacando em 
uma ação mais que especial, 
marcada pela generosidade 
e pelo amor ao próximo. 
 Para a Primeira Dama e 
Presidente do Fundo So-
cial, Eliana Maria Neves de 
Lima, a Campanha Natal 
Solidário é mais uma opor-
tunidade de praticarmos um 
gesto de amor e de propor-

cionar momentos de cari-
nho, alegria e diversão para 
diversas crianças carentes 
na nossa cidade, “Gostaria 
de pedir para a população 
que puder ajudar e para os 
empresários que puderem 
contribuir, que façam a do-
ação de um brinquedo novo 
ou de guloseimas, para rea-
lizarmos mais esta ação de 
solidadriedade em um mo-

mento tão lindo na época 
das festividades de Natal” 
comenta Eliana. 
As doações poderão ser 
entregues ATÉ O DIA 16 
DE DEZEMBRO, na sede 
do Fundo Social, rua José 
Monteiro Patto, nº 325, Jd. 
Bom Jesus. DOAR É UM 
GESTO DE AMOR!
MAIS INFORMAÇÕES:
 3674-3660 | 3674-3910

 
 

 
 

 

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 16/2022. 

 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no 
período das 09:00 (nove horas)do dia 22/11/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 25/11/2022, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Faxineira por prazo determinado de 
6(seis)meses -  Carga Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$1.251,51  (Salário Base)  .O edital, na 
íntegra, estará disponível no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos 
poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600. 

 

 

Jucimar Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 


