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CCI Vila Marli Realizará curso de “Samba 
No Pé”

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (SEDIS), realizará 
nas próximas semanas um 
curso de “Samba no pé” 
no Centro de Convivên-

cia da Pessoa Idosa (CCI) 
Vila Marli. As aulas acon-
tecerão nos dias 7, 9, 14 e 
15 de fevereiro a partir das 
14h e para participar não é 
necessário fazer inscrição, 
somente comparecer no ho-

rário dia escolhido.
O curso é direcionado às 
pessoas idosas e será minis-
trado pelo professor Eliezer 
Rosa. O CCI está localiza-
do na Rua Ismênia de Mat-
tos Ribas, 65, Vila Marli.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente, 
receberá em sua sede, nos 
dias 8, 9 e 10 de fevereiro, 
das 9h às 15h30, a docu-
mentação dos moradores da 
Vila Perinho, Vila Medeiros 
e Vila Matias que não foram 
contemplados com a matrí-

cula de seus imóveis pelo 
Reurb Social, devido a pen-
dências na documentação.
Os moradores dos três bair-
ros interessados em regula-
rizarem sua situação devem 
comparecer à Secretaria 
com os seguintes documen-
tos: - Cópia simples do do-
cumento de compra e venda 
do imóvel;

- Cópia do RG e do CPF do 
responsável e seu cônjuge;
- Cópia simples da certidão 
de casamento. A Secretaria 
de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente fica na 
Rua Regente Feijó, nº 18. 
Outras informações e o es-
clarecimento de dúvidas 
podem ser obtidos por meio 
do telefone (12) 3652-9217.

Repescagem de moradores não contemplados 
pelo Reurb Social nos bairros do Perinho, Vila 

Medeiros e Vila Matias
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Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Deserção da Tomada de Pre-
ços Nº 002/2023 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. JOSÉ F A MILEO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão realizada no dia 03/02/2023 às 10h00min. Bruno C. F. Abreu – Presidente 
da Comissão de Licitação e Avaliação.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial - Tomada de Preços Nº 001/2023 - Obje-
to: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRU-
TURA URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE - FASE 01 E 02. Fica designado o dia 
07/02/2023 às 10h00min para abertura da Proposta Comercial das empresas habilita-
das. Potim, 03 de fevereiro de 2023. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de 
Licitação e Avaliação.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a 
Dispensa de Licitação Nº 037/2023 para Contratação Emergencial de Empresa para 
Prestação de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais, pelo valor total de R$ 
72.220,60 (setenta e dois mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos), a empresa 
UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ Nº 
47.565.155/0006-43, nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 03 
de fevereiro de 2023. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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o evento acontecerá em área 
fechada que será montada 
na Praça Geraldo Costa, a 
“Praça da Estação”, terá en-
trada franca e contará com 
acesso controlado.
O evento contará ainda com 
uma praça de alimentação 
comercializando bebidas 
e “comidas de rua”, a ani-
mação estará garantida com 
duas atrações tocando as 
melhores músicas do car-
naval em todos os tempos 
além de toda estrutura de 
banheiros químicos, aten-
dimento emergencial com 
ambulância e socorristas, 
segurança privada e com 
o apoio da Polícia Militar, 
o estacionamento será gra-
tuito na Praça Félix Nobre 
de Campos, a “Praça dos 
quiosques”.As crianças 

também terão uma área 
exclusiva e as brincadeiras 
estão garantidas com a Cia 
Lipe de Teatro.Será proibi-
da a entrada com cooler e 
objetos que possam trazer 
riscos as pessoas. Também 
não será permitida a comer-
cialização por ambulantes. 
“O nosso foco neste even-
to são as famílias, famílias 
de munícipes, famílias de 
turistas.... então esse am-
biente fechado, controlado 
e com essa estrutura que 
será montada, é totalmente 
pensado para que possamos 
oferecer entretenimento se-
guro e sadio, acreditamos 
ser isso que os munícipes 
e os turistas querem, se 
divertir com segurança e 
tranquilidade. Dessa forma 
fica o convite .... venham, 

tragam seus filhos, sua fa-
mília e amigos”, enfatiza 
José Ferreira, Secretário de 
Turismo.
Confira a programação 
Completa:
Dias: De Sábado (18) a ter-
ça-feira (21) de fevereiro 
Horário: Das 12h às 18h
ATRAÇÕES: (Todos os 
dias)
12h00 às 13h00 – DJ com 
som mecânico
13h00 às 14h30  – CIA Lipe 
de Teatro
13h00 às 14h30 – Mestre 
Quintino e Banda do Erê   
15h às 18h – BANDA 
GOSTOSO VENENO 
A FOLIA FICA COMPLE-
TA COM VOCÊ AQUI, 
VENHA PARA O CAR-
NAVAL DA FAMÍLIA DE 
TREMEMBÉ! 

Neste ano, a Prefeitura de Tremembé definiu um 
formato inovador para o carnaval
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Pindamonhangaba é selecionada para a 2ª edição do 
Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares 

(LUPPA)
O município de Pindamo-
nhangaba foi convidado 
para participar do 2º LUP-
PA - LAB, que está reunin-
do representantes de prefei-
turas brasileiras, nos dias 1, 
2 e 3 de fevereiro, em São 
Paulo. Esse é um projeto 
acompanhado de perto e 
desenvolvido pela Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Pinda.
O LUPPA é uma plataforma 
colaborativa do Instituto 
Comida do Amanhã e em 
correalização com o ICLEI 
América do Sul, cuja fina-
lidade é apoiar e facilitar a 
construção de políticas ali-
mentares municipais inte-
gradas, participativas e com 
abordagem sistêmica.
No debate, desafios das ci-
dades, compartilhamento 
de experiências e desafios 
locais, e aprendizado sobre 
temáticas e processos que 
fazem parte da construção 
dos sistemas alimentares 
sustentáveis e justos para as 
pessoas e o planeta.
O objetivo deste projeto é 

ampliar o número de cida-
des que desenvolvem e bus-
cam aperfeiçoar suas rotas 
para a construção da Políti-
ca de Segurança Alimentar 
e Nutricional, com visão 
integrada e sistêmica.
O Laboratório acredita no 
potencial das cidades como 
agentes de transformação 
positiva dos sistemas ali-
mentares. Para apoiar go-
vernos locais no desenvol-
vimento e fortalecimento 
de sistemas alimentares 
saudáveis e resilientes, a 
iniciativa lançou um edital 
para participação de cida-
des brasileiras com popula-
ção de até 1 milhão e 500 
mil habitantes, do qual Pin-
damonhangaba foi um dos 
municípios selecionados 
para participar da 2ª edição 
do Laboratório Urbano de 
Políticas Públicas Alimen-
tares (LUPPA), juntamente 
com outras nove cidades 
brasileiras; Abaetetuba 
(PA), Alto Paraíso de Goi-
ás (GO), Barcarena (PA), 
Jundiaí (SP), Maricá (RJ), 

Nova Lima (MG), Palmas 
(TO), Eusébio (CE) e Vitó-
ria do Mearim (MA).
As atividades do laborató-
rio serão divididas em en-
contros virtuais e o LUPPA 
- LAB, um encontro presen-
cial com atividades práticas 
e imersivas para o enrique-
cimento de nossas trocas de 
experiências.
“Investir em políticas públi-
cas é uma necessidade das 
cidades que querem crescer 
e trazer qualidade de vida 
aos cidadãos. Participar do 
Luppa é um privilégio e 
esperamos trocar experiên-
cias com outras cidades e 
trazer ações concretas para 
Pinda”, disse a secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin.
“Este evento irá colaborar 
para ampliar o conhecimen-
to para desenvolvermos e 
aperfeiçoarmos políticas 
de segurança alimentar e 
nutricional no município”, 
disse a chefe de divisão de 
merenda escolar, Cibele 
Aguiar.
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EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
SERVIÇOS DE SAÚDE  

  
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 

  A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 

36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos 

montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços 
de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao Terceiro Quadrimestre 
de 2022, que ocorrerá no dia 14 de fevereiro de 2023, à partir das 11:00 horas, no 

plenário da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de 

Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
    

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de 

Audiência Pública da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e 

fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde, 

disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br 

ou camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 

horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos 

portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Redenção da Serra. 

Redenção da Serra, 03 de fevereiro de 2023. 

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
Benedito José Ramos – Secretário de Saúde 

R G 
 

 

 
 
 
 

 

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
Cumprimento das Metas Fiscais  

(Lei de Responsabilidade Fiscal) 
  

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 

 A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no 
§ 4º, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna 
público a realização da Audiência Pública para apresentação à Comissão de 
Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2022, que 
ocorrerá no dia 14 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, no plenário da 
Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de 
Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do 
Município. 

  Será disponibilizado previamente o estudo contendo os resultados das Metas 
Fiscais nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br ou 
camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, 
durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados 
apresentados nos portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de 
Redenção da Serra. 

Redenção da Serra, 03 de fevereiro de 2023. 
Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal 
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A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob), publicou nesta quar-
ta-feira (1º) o decreto nº 
15.491 que autoriza o rea-
juste dos valores da tarifa 
da Zona Azul no município 
em 10%.
De acordo com o reajuste 
previsto no contrato fir-
mado com a empresa que 
administra o sistema de 
estacionamento rotativo na 
cidade, foi sugerida a apli-
cação do reajuste conforme 
o IGP-M (Índice Geral de 
Preços de Mercado), apura-
do em 10,076790%.
A alteração nos valores é 
necessária para a manuten-
ção e o equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato de 
concessão pública.
Veja a seguir os novos va-
lores:
– Área da Zona Azul (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20

60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
– Área da Zona Verde (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20
60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
180 minutos: R$ 7,20
240 minutos: R$ 9,60
– Área da Zona Azul (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
– Área da Zona Verde (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
180 minutos: R$ 3,60
240 minutos: R$ 4,80
Para os veículos notificados 
com o “Aviso para paga-
mento de tarifa” na área de 
zona azul, que não efetua-

rem o pagamento no limite 
de tempo estabelecido de 15 
minutos, o usuário terá ain-
da 120 minutos para pagar 
a regularização, que será no 
valor de 10 tarifas de meia 
hora. Já para os veículos 
notificados com o “Aviso 
para pagamento de tarifa” 
na área de zona verde, que 
não efetuarem o pagamento 
no limite de tempo estabe-
lecido de 15 minutos, o usu-
ário terá ainda 120 minutos 
para pagar a regularização, 
que será no valor de 10 tari-
fas de meia hora.
Nos casos em que forem 
excedidos os 120 minutos 
para regularização nas áreas 
de zona azul e verde, o va-
lor a ser pago passará a ser 
de 10 tarifas de uma hora e 
o usuário terá o prazo má-
ximo de regularização de 
72 horas a contar a partir 
do tempo excedido de 120 
minutos.
O decreto entrará em vigor 
quinze após a publicação do 
decreto.

Tarifa da zona azul será reajustada neste mês em 
Taubaté


