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Hoje tem vacinação infantil 
contra a covid-19 a 

partir das 08h00 no centro 
de eventos. 

átrica) Crianças de 6 
a 11 anos 11 meses e 
29 dias, SEM e COM 
comorbidades e defi-
ciências (Coronavac / 
Pfizer pediátrica)
Não existe a opção de 
escolha do imunizante, 
será aplicada a que es-
tiver disponível para o 
grupo no momento.
Para a comprovação de 
comorbidades:
Apresentar e entregar 
uma cópia de um des-
tes documentos:
Exames, receitas, re-
latório médico, ou 
prescrição médica, 

constando o crm do 
profissional e o cid da 
comorbidade ou defici-
ência. Apresentar tam-
bém os seguintes do-
cumentos: Rg, cpf ou 
cartão do sus, compro-
vante de residência no 
nome do pai, da mãe 
ou responsável legal.
É obrigatório a apre-
sentação da carteirinha 
de vacinação de rotina.
Obrigatório para os 
menores de idade: 
apresentação impressa 
de duas vias do termo 
de autorização preen-
chido e assinado

27 de janeiro (quinta-
-feira)
08h às 12h
29 de janeiro (SÁBA-
DO - VACINAÇÃO 
EXTRA)
09h às 13h
Modalidade: Pedestre
ATENÇÃO A EN-
TRADA PARA VACI-
NAÇÃO INFANTIL 
SERÁ PELO ACESSO 
2 DO CENTRO DE 
EVENTOS.
GRUPOS: Crianças 
de 5 anos a 11 anos 11 
meses e 29 dias COM 
comorbidades e defi-
ciências (Pfizer pedi-

Centro cultural de Taubaté 
será fechado 

temporariamente a partir 
desta quinta-feira

chado nos dias 27, 28 e 
31 de janeiro de 2022, 
devido ao aumento de 
casos de Covid-19 en-
tre os servidores do lo-
cal.
Durante este período 

será realizada limpeza 
e desinfecção de todo 
espaço. As atividades 
serão retomadas na 
próxima terça-feira, 
dia 1º de fevereiro de 
2022.

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, informa que o 
prédio do Centro Cul-
tural Municipal “Toni-
nho Mendes” estará fe-
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EXPEDIENTE

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2022 - A Prefeitura Municipal de Po-
tim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados no 
Concurso Público 01/2019 - CARGOS:  MOTORISTA, FISCAL DE OBRAS, AGENTE FISCAL DE 
TRÂNSITO, COZINHEIRO E PADEIRO - A relação de classificados 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. Potim, 27 de Janeiro de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 40, Termo nº 7548
Faço saber que pretendem se casar FERNANDO CORRÊA GUEDES e ÉRICA APARECIDA JENUINO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. O habilitante é natural de Barra do Piraí-RJ, nascido no dia 09 de novembro de 1990, de estado civil 
solteiro, de profissão técnico em informática, residente e domiciliado na Rua 12 de Outubro, nº 299, Centro, 
Tremembé/SP, filho de ROGERIO LUCENA GUEDES, de 56 anos, natural de Barra do Pirái/RJ, nascido na 
data de 25 de julho de 1965, residente e domiciliado em Vassouras/RJ e de WILSIMAR CORRÊA GUEDES, 
de 60 anos, natural de Piraí/RJ, nascida na data de 08 de junho de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Mogi das Cruzes-SP, nascida no dia 10 de julho de 1995, de estado civil solteira, 
de profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rua 12 de Outubro, nº 299, Centro, Tremembé/SP, filha de 
PEDRO JENUINO, de 52 anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascido na data de 27 de setembro de 1969 
e de CLEUSA APARECIDA FERNANDES JENUINO, de 53 anos, natural de Paraibuna/SP, nascida na data 
de 23 de setembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Biritiba Mirim/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. 

Livro D-26, FLS. nº 40, Termo nº 7549
Faço saber que pretendem se casar DONIZETI PEREIRA e ANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Jambeiro-SP, nascido no dia 21 de agosto de 1972, de estado civil solteiro, de profis-
são autônomo, residente e domiciliado na Rua Célio Augusto de Oliveira Vargas, nº 952, Jardim Maracaibo, 
Tremembé/SP, filho de ROSA PEREIRA, de 85 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 
25 de junho de 1936, residente e domiciliada em Monteiro Lobato/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 01 de maio de 1990, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada 
na Rua Célio Augusto de Oliveira Vargas, nº 952, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de ANTONIO DE 
OLIVEIRA, de 66 anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascido na data de 11 de janeiro de 1956 e de NICE-
AS SANTOS DE OLIVEIRA, de 64 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de junho de 1957, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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. 

Livro D-26, FLS. nº 41, Termo nº 7550
Faço saber que pretendem se casar LUIGI RAFAELLE FRANCHINI CIVALLI e GABRIELA RANGEL 
GOMES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 15 de agosto de 1989, de estado civil 
solteiro, de profissão jornalista, residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz, nº 278, Versailles, Compos do 
Conde II, Tremembé/SP, filho de ORIDIO CIVALLI JUNIOR, de 62 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na 
data de 29 de março de 1959, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de MARIA TEREZA FRANCHINI 
CIVALLI, de 61 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 13 de setembro de 1960, residente e do-
miciliada em São Paulo/SP. A habilitante é natural de Recife-PE, nascida no dia 11 de novembro de 1988, de 
estado civil solteira, de profissão jornalista, residente e domiciliada na Rua Eça de Queiroz, nº 278, Versailles, 
Compos do Conde II, Tremembé/SP, filha de ANTONIO SÉRGIO MACHADO GOMES, de 57 anos, natural 
de Santiago/RS, nascido na data de 04 de outubro de 1964 e de SANDRA APARECIDA SEELIG RANGEL 
GOMES, de 58 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 12 de outubro de 1963, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/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. 

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico Nº 073/2021 - 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Tipo 
Coletor e Compactador de Lixo, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do 
Edital. Tendo em vista despacho da Sra. Secretária Municipal de Administração, Ra-
phaela Caroline Pedroso Abrantes, fica determinado: O DEFERIMENTO do recurso 
interposto pela empresa SANELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI, e via 
de consequência, a INABILITAÇÃO da empresa FLORISA AUTO LOCADORA LTDA 
do Pregão em epígrafe, tendo em vista o não atendimento ao item 1.2.4 a) do Anexo 
II do Edital, pois não foi comprovada a execução de serviço compatível ao solicitado 
no quantitativo mínimo de 50% do solicitado no Termo de Referência do Edital. CON-
VOCA-SE as licitantes que ficaram em segundo lugar, para negociação em sessão 
a realizar-se em 28/02/2022 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 26 de janeiro de 2022 – Bruno C. 
F. Abreu – Pregoeiro.
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Prefeitura de 
Taubaté realiza mais 

180 cirurgias do 
mutirão de catarata

estão atendendo os pa-
cientes da lista de espera 
municipal. A demanda 
municipal por consultas, 
exames e cirurgias para 
catarata contava com 2 
mil pacientes, aguardan-
do na fila do Cross, que 
já foram previamente 
avaliados pelo clínico 
geral da unidade básica 
de saúde e pelo oftalmo-
logista da atenção espe-
cializada, que apontaram 
o diagnóstico.
Para a realização do mu-

tirão o paciente passa por 
mais uma consulta pré-
-operatória, realiza todos 
os exames necessários 
(biometria, ceratometria, 
mapeamento de retina e 
ultrassonografia em caso 
precise, por exemplo) 
para a programação e 
realização da cirurgia. O 
pós operatório será reali-
zado em duas consultas 
após o procedimento e a 
previsão de alta médica é 
de um mês após a cirur-
gia.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, realiza de 26 
a 29 de janeiro mais 180 
cirurgias do mutirão de 
catarata. Os procedimen-
tos oftalmológicos serão 
realizados pelas três em-
presas habilitadas para 
prestar os serviços.
Nesta quarta, dia 26, 
acontecem 10 cirurgias, 
no dia 27 serão 75, no dia 
28 mais 75 procedimen-
tos e no sábado, dia 29, 
20 cirurgias. Todas elas 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP. 
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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
     MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
     3º QUADRIMESTRE DE 2021 
     2º SEMESTRE DE 2021 

 
      I – COMPARATIVOS:                                                                                                        Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 3º QUADRIMESTRE 
2º SEMESTRE 

Receita Corrente Líquida 19.204.386,82 23.312.916,38 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 619.180,54 3,22 608.339,57 2,61 
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.152.263,21 6,00 1.398.774,98 6,00 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)   1.328.836,23 5,70 
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)   1.258.897,48 5,40 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
      II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 

 
 

 
      III – DEMONSTRATIVOS: 

Disponibilidades financ. em 31/12 R$ 
     Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
      Monteiro Lobato/SP, 31 de dezembro de 2021. 
 
 
         Ver. Allan Rached Azevedo                    Ailton Santos Pereira da Silva                  Gigliola Corrá da Silva 
      Presidente da Câmara Municipal          Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP        Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 

CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
         RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
                  ( Artigos 54 e 55 da LC 101/00 )

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
I - COMPARATIVOS:                                                            3º QUADRIMESTRE DE 2021            Valores expressos em R$

Receita Corrente Liquida

R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 939.999,28 2,43% 923.811,43 2,21%

Limite Prudencial 95% (par. un. art. 22) 2.204.116,39 5,70% 2.380.270,47 5,70%

Limite Legal (art. 20) 2.320.122,52 6% 2.505.547,86 6%

Excesso e Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

São Bento do Sapucai, janeiro de 2022.

Paulo Renato  Barros Elza Cristina Teodoro
Presidente da Camara Responsável pelo Controle Interno

2º QUADRIMESTRE 2021 2º QUADRIMESTRE 2021

38.668.708,65 41.759.131,02

Pinda abre processo seletivo para estágio 
remunerado na próxima semana

o ensino técnico, podem 
se inscrever estudantes 
regularmente matricula-
dos no 1º ou 2º semestre, 
nos cursos de Adminis-
tração, Farmácia e Infor-
mática: Técnico em In-
formática para Internet. 
E para o ensino superior, 
estudantes regularmen-
te matriculados do 3º ao 
7º semestre dos cursos 
de Comunicação Social-
-Jornalismo e Pedagogia, 
e estudantes do 5º ao 9º 
semestre de Engenharia 
Ambiental e Farmácia. A 
carga horária do estágio 
é de 20 horas semanais, 
sendo 4 horas diárias, 

com remuneração de 
R$493,61 para o ensino 
superior e R$439,26 para 
o ensino técnico, e um 
auxílio transporte no va-
lor de R$96,80.
Para o diretor de Recur-
sos Humanos da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, Thiago Carvalho, 
“o estágio profissional é 
uma etapa importante no 
processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem 
do aluno, promovendo 
oportunidades, vivência 
no métier e prática de 
conteúdos acadêmicos 
que levam ao conheci-
mento da profissão”

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Es-
cola), abrirá um proces-
so seletivo para estágio 
remunerado visando 
formação de cadastro re-
serva. Todo o processo 
seletivo será realizado de 
maneira remota, e tanto a 
inscrição quanto a prova, 
deverão ser feitas pelo 
site www.ciee.org.br, do 
dia 1 de fevereiro até às 
12h (horário de Brasília) 
do dia 16 de fevereiro.
As vagas são para estu-
dantes do ensino técnico 
e do ensino superior. Para 
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Tremembé iniciou a vacinação contra 
covid-19 para crianças de 6 a 11 anos 

sem comorbidades, nesta ultima 
terça-feira, 25 de janeiro, das 08h às 12h, 

no portão de acesso 2 do centro de 
eventos. 

comorbidades e defi-
ciências (Coronavac 
/ Pfizer pediátrica) 
não existe a opção de 
escolha do imunizan-
te, será aplicada a que 
estiver disponível para 
o grupo no momento. 
Para a comprovação 
de comorbidades: 
apresentar e entre-
gar uma cópia de um 
destes documentos: 
exames, receitas, re-
latório médico, ou 
prescrição médica, 
constando o crm do 
profissional e o cid 
da comorbidade ou 
deficiência. APRE-
SENTAR TAMBÉM 
OS SEGUINTES 

D O C U M E N T O S : 
RG, CPF OU CAR-
TÃO DO SUS, COM-
PROVANTE DE 
RESIDÊNCIA NO 
NOME DO PAI, DA 
MÃE OU RESPON-
SÁVEL LEGAL. 
É OBRIGATÓRIO 
A APRESENTA-
ÇÃO DA CARTEIRI-
NHA DE VACINA-
ÇÃO DE ROTINA. 
O B R I G A T Ó R I O 
PARA OS MENORES 
DE IDADE: APRE-
SENTAÇÃO IM-
PRESSA DE DUAS 
VIAS DO TERMO 
DE AUTORIZAÇÃO 
PREENCHIDO E AS-
SINADO

ATENÇÃO A EN-
TRADA PARA VA-
CINAÇÃO INFAN-
TIL SERÁ PELO 
ACESSO 2 DO CEN-
TRO DE EVENTOS. 
25 de janei-
ro (terça-feira) 
27 de janei-
ro (quinta-feira) 
08h às 12h 
Modalidade: Pedestre 
C O N F I R A 
OS GRUPOS: 
Crianças de 5 anos a 
11 anos 11 meses e 
29 dias COM comor-
bidades e deficiências 
(Pfizer pediátrica) 
Crianças de 6 a 11 
anos 11 meses e 29 
dias, SEM e COM 

Pessoas acompanhadas pelo 
centro pop prestaram concurso 
público da prefeitura de Taubaté

ceu este equipamento de 
Proteção Social Especial 
através de uma antiga 
professora, que a viu dor-
mindo nas ruas e a acon-
selhou que procurasse 
auxílio no Centro de Re-
ferência. “Fui muito bem 
acolhida desde o primei-
ro dia e logo que cheguei 
ao Centro Pop fui enca-
minhada para conversar 
com uma assistente so-
cial, no final do mês já 
estava participando das 
atividades desenvolvi-
das”, ressaltou.
No Centro Pop ela par-
ticipa das atividades 
oferecidas de segunda 
a sexta-feira, e quando 
ainda morava nas ruas 
tomava banho, fazia a 
troca de roupa e também 
se alimentava. Uma das 
atividades que ela par-
ticipou foi do curso de 
capacitação voltada ao 
concurso público da Pre-
feitura, que acontecia nas 
dependências da unidade 
todas as segundas e quar-
tas-feiras, no período da 
tarde.
Na opinião dela, a ca-
pacitação foi muito im-
portante e deu mais se-
gurança para realizar a 
prova. “A última vez que 
estudei foi em 2005. A 
professora Natália fez a 
inscrição eu paguei com 

o auxílio que recebi do 
Governo. Ela é excelen-
te, explicava muito bem 
a matéria e sempre que 
alguém faltava na aula 
ela fazia questão de tirar 
cópia da matéria dada 
para que ninguém per-
desse nenhuma matéria”.
“O Centro Pop é minha 
segunda casa. As meni-
nas sempre me orienta-
ram a voltar a morar com 
minha família porque nas 
ruas a gente passa por 
muitas situações de vio-
lência”, explicou Ângela 
Lacerda, que se encon-
tra no processo chama-
do pelos profissionais de 
“superação das ruas” e 
já retornou ao convívio 
familiar. Ela está moran-
do com a mãe e a filha 
e voltou para a cada da 
família para poder aju-
dar a cuidar da mãe que 
está fazendo tratamento 
de saúde. A unidade é um 
espaço destinado à per-
manência durante o dia 
das pessoas em situação 
de rua e é a porta de en-
trada das Políticas Públi-
cas. Alguns dos serviços 
ofertados no Centro Pop 
são: atendimento psicos-
social; encaminhamentos 
a outros serviços, como 
o abrigo municipal; kits 
lanche e higiene, tíquete 
Bom Prato, entre outros.

No último domingo, dia 
23 de janeiro, foi reali-
zado o concurso público 
para preenchimento de 
vagas para cargos de En-
sino Fundamental, Mé-
dio e Superior da Prefei-
tura de Taubaté. Muitas 
pessoas se inscreveram 
para concorrer aos cargos 
oferecidos, entre elas 35 
pessoas acompanhadas 
pelo Centro de Referên-
cia Especializado, conhe-
cido como Centro Pop, 
que estão em situação de 
rua ou no processo cha-
mado de “superação das 
ruas”.
Algumas inscrições fo-
ram realizadas por meio 
do pedido de isenção da 
taxa e outras foram pagas 
com a ajuda de familia-
res.
A orientadora social Na-
tália Ohana trabalha no 
Centro Pop há seis meses 
e foi a responsável por 
dar as aulas de reforço 
e as matérias estudadas 
foram as exigidas na des-
crição do edital. O curso 
foi frequentado por 14 
pessoas, entre elas dona 
Ângela Lacerda Nery, de 
44 anos, que coleta mate-
riais recicláveis e partici-
pa das atividades do Cen-
tro Pop desde dezembro 
de 2020.
Dona Ângela, conhe-


