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Pandemia

Prestação 
de contas

A Prefeitura de Taubaté 
apresentou para a Câmara 
de Vereadores a prestação 
de contas das ações reali-
zadas nos 100 primeiros 
dias de governo da atual 
administração. O docu-
mento retrata o panorama 
da situação na qual o mu-
nicípio foi encontrado e as 
medidas já adotadas até o 
momento diante do cená-
rio atual, em cumprimento 
ao estabelecimento no in-
ciso X do artigo nº 56 da Lei 
Orgânica do Município.

Diante da realidade em 
que, não apenas a cidade 
de Taubaté se encontra, 
mas sim todo o país, cau-
sada pela pandemia global 
da COVID-19, a priorida-
de maior nesses primeiros 
meses de governo foi o de 
salvar vidas, investindo for-
temente na criação de mais 
leitos hospitalares, aquisi-
ção de remédios e criando 
formas de alavancar a saú-
de pública de Taubaté.

Em paralelo ao combate da 
pandemia com objetivo de 
sanar gradativamente as 
dificuldades da máquina 
pública municipal foram 
adotadas ações, como a re-
organização da Estrutura 
Administrativa da Prefei-
tura visando aperfeiçoar 
a gestão de seus procedi-
mentos concentrando ser-
viços de maior similaridade 
em locais apropriados e su-
bordinando Departamentos 
e Áreas à outras Secretarias.

A Prefeitura encaminhou 
juntamente com o docu-
mento a Câmara dos Verea-
dores um levantamento da 
situação encontrada pela 
Administração municipal 
junto a cada Secretaria e 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio.

. Educação - A Prefeitura de 
Taubaté confirmou o enca-
minhamento a Câmara Mu-
nicipal de um projeto de lei 
que objetiva mudança no 
interstício de professores 
contratados em regime CLT.

O projeto se refere a criação 
de uma lei municipal que 
estabeleceria prazo para a 
recontratação, por tempo 
determinado, de professo-
res. De acordo com o proje-
to de lei, os docentes con-
tratados temporariamente 
com contrato encerrado em 
2020 poderiam celebrar 
novo contrato de trabalho, 
desde que sejam classifica-
dos em processo seletivo 
e que haja um prazo de 40 
dias do término do contra-
to anterior que poderá ser 
aplicado uma única vez por 
professor.

Atualmente, pela lei, é ne-
cessário um intervalo de 12 
meses entre uma contrata-
ção e outra.

*da Redação

A Câmara Munici-
pal de Taubaté 
realiza hoje (13), 
a partir das 16 ho-

ras, a 6ª sessão ordinária da 
atual legislatura. A reunião 
acontece após uma paralisa-
ção estabelecida durante a 
Fase Emergencial do Plano 
São Paulo, que se encerrou 
no último domingo.

Na semana passada, a Câ-
mara informou que aguar-
dava a decisão do governo 
estadual sobre a reclassifi-
cação da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
para retomar as reuniões no 
plenário. Na última sexta 
(9), o governador João Do-
ria (PSDB) determinou que 
todo o Estado de São Paulo 
retornasse à Fase Vermelha.

Na pauta da reunião desta 
terça-feira estão previstos 
quatro itens, sendo que ape-
nas um deve retornar para 
segunda discussão e vota-
ção – o projeto de lei ordi-
nária 58/2020, de autoria 
do ex-prefeito Ortiz Junior 
(PSDB), que propõe deno-
minar “Rua Georgina de 
Jesus” a atual “Rua 2”, lo-
calizada no loteamento resi-
dencial Vale dos Cristais, no 
bairro Itapecerica.

A homenageada, mãe de 
cinco filhos, nasceu em 
Taubaté em agosto de 1937 e 
faleceu no início do ano pas-
sado, aos 82 anos de idade. 
Trabalhou por duas déca-
das como doméstica e dia-
rista e atuou, durante trinta 
anos, de forma ativa, como 
voluntária, confeccionando 
enxovais para recém-nasci-

dos em várias instituições 
do município.

O projeto foi protocolado 
em junho do ano passado 
e colocado em votação em 
março deste ano. Na oca-
sião, na primeira votação, 
no início do mês passado, 
o texto recebeu o aval de 18 
parlamentares.

O segundo item da ordem 
do dia também é uma ho-
menagem: dessa vez a um 
ex-funcionário da TV Câ-
mara Taubaté, Murilo Ma-
chado, que faleceu em se-
tembro do ano passado.

O projeto de decreto legisla-
tivo, de autoria do vereador 
Paulo Miranda (MDB), dá 
o nome “Radialista Murilo 
Machado” ao espaço, loca-
lizado no plenário da Câ-
mara, destinado à operação 
de áudio nas transmissões 
de sessões e outros even-
tos realizados no Legisla-
tivo. O texto passará por 
discussão e votação única. 
Nascido em São Paulo (SP), 
Murilo trabalhou por 13 
anos na Câmara Municipal 
de Taubaté, atuando como 
técnico legislativo de comu-
nicação. Ele faleceu aos 39 
anos de idade.

Primeira votação

Os outros dois itens previs-
tos na ordem do dia da ses-
são ordinária realizada hoje, 
terça-feira (13) são projetos 
que passarão por primeira 
votação e, caso aprovados, 
necessitarão de mais uma 
aprovação.

O primeiro deles é o projeto 
de lei complementar, de au-
toria da vereadora Vivi da 
Rádio (Republicanos), que 

proíbe a nomeação de ser-
vidores, na administração 
pública direta e indireta do 
município, que tenham sido 
condenados, em decisão 
transitada em julgado, por 
crimes de pedofilia.

O projeto cita alguns arti-
gos do Código Penal e do 
ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), os quais o 
servidor não pode ser con-
siderado condenado, para 
assumir o cargo na adminis-
tração pública.

No texto, que foi protoco-
lado na Câmara Municipal 
em setembro de 2019, a ve-
readora citou a justificativa 
para a apresentação desse 
projeto. “A pedofilia re-
presenta uma modalidade 
criminosa de extrema gra-
vidade, porque incide sobre 
a parcela mais vulnerável 
da população: crianças e 
adolescentes, seja por quais 
instrumentos e métodos ela 
se concretize: assédio se-
xual direto, usando redes 
sociais, redes de telefonia, 
para captação e prostituição 
para a produção de vídeos 
e fotografias pornográficas 
e assim por diante”, diz um 
trecho da justificativa.

Por fim, o último item a ser 
votado na Câmara nesta ter-
ça é a proposta de emenda 
à lei orgânica do município, 
que estabelece que o reitor 
e vice-reitor da UNITAU 
(Universidade de Tauba-
té) deverão ser nomeados 
e empossados pelo prefeito 
municipal após realizada 
uma sabatina e aprovação 
da Câmara Municipal.

Segundo a redação original 
do texto, essa votação deve-
rá ser aberta, realizada em 

sessão extraordinária, sen-
do que o reitor e vice deve-
rão ter o voto favorável da 
maioria dos parlamentares. 
A proposta determina ain-
da que o prefeito municipal 
deverá indicar ao Legis-
lativo a chapa que deverá 
passar pela sabatina e pela 
votação.

A chapa será escolhida a 
partir de uma lista tríplice 
elaborada pelos colegiados 
superiores. A lista contem-
plará os escolhidos pelo 
voto direto e secreto dos do-
centes, servidores e discen-
tes da UNITAU. Apesar da 
redação original do texto, 
apresentado em janeiro de 
2019, a vereadora Talita Ca-
deirante (PSB) apresentou 
um substitutivo que deter-
mina que a UNITAU envie 
a lista tríplice à Câmara, 
para que seja feita a sabati-
na pública. Após isso, po-
rém, o substitutivo determi-
na que o reitor e vice-reitor 
da Universidade deverão 
ser nomeados pelo prefei-
to, não por aprovação do 
Legislativo, como proposto 
inicialmente.

Na justificativa, a parla-
mentar argumenta que, se 
a ‘palavra final’ for da Câ-
mara, a decisão se tornará 
totalmente política. “Enten-
demos que a intromissão da 
Câmara nessa decisão torna 
demasiadamente política a 
escolha do dirigente maior 
da Universidade, visto que, 
quando a decisão dependia 
apenas do prefeito, já se fa-
lava em nomeação baseada 
em troca de favores entre o 
Executivo e a Universidade, 
quem dirá com a inclusão 
de mais 19 agentes políticos 
nessa decisão”, explicou a 
vereadora.

EM DISCUSSÃO

Após paralisação, Câmara Municipal 
retoma sessões ordinárias

Divulgação/CMT
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Cidade 03

*Por Lucas Tavares

Funcionários da 
fábrica da LG 
em Taubaté re-
cusaram, na 

manhã de ontem (12), 
durante uma Assem-
bleia realizada na por-
ta da unidade, a pro-
posta de indenização 
feita pela multinacio-
nal aos trabalhadores 
que serão demitidos 
após o grupo corea-
no decidir finalizar as 
atividades da empresa 
em Taubaté.

A reunião aconteceu 
logo no início da ma-
nhã, em frente ao por-
tão principal da fábrica. 
Centenas de trabalha-
dores e representantes 
do Sindmetau (Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região) esti-
veram presentes.

Além de recusarem a 
proposta, os trabalha-
dores também aprova-
ram o início do estado 
de greve na unidade, 

por tempo indetermi-
nado. 

Até o fechamento desta 
reportagem, o Sindica-
to não havia informado 
quantos trabalhadores 
e quais setores ficarão 
paralisados durante 
este período.

A proposta feita pela 
empresa para indenizar 
todos os trabalhadores 
que serão demitidos 
contempla um valor 
calculado pelo tempo 
de serviços prestados, 
além de plano médico 
e participações nos lu-
cros e resultados (PLR).

Segundo os cálculos, 
funcionários com mais 
de 19 anos trabalhados 
na unidade receberiam 
R$ 35,8 mil. Trabalha-
dores com 14 a 18 anos 
de casa receberiam o 
segundo maior valor: 
R$ 32,9 mil.

A proposta colocada 
na mesa de negociação 
pela multinacional con-

templava ainda outros 
três grupos: de 8 a 13 
anos de serviços presta-
dos à empresa, que re-
ceberiam R$ 30 mil; de 
dois a sete anos de ser-
viço na fábrica, que re-
ceberiam pouco mais de 
R$ 19,3 mil; e os que fo-
ram contratados a partir 
do dia 1º de janeiro do 
ano passado, que rece-
beriam R$ 8 mil. Além 
dos valores de indeni-
zação, os trabalhadores 
também continuariam 
utilizando o plano mé-
dico até janeiro de 2022, 
além de receber valores 
da PLR.

Essa é a segunda greve 
feita pelos trabalhado-
res da unidade nos úl-
timos dias. 

A primeira delas acon-
teceu no final do mês 
passado, quando a 
informação de que a 
empresa encerraria a 
produção de alguns 
setores da planta era 
apenas um rumor.
De lá pra cá, a multi-

nacional confirmou a 
informação de que se-
ria encerrada a produ-
ção de smartphones em 
todo o mundo, além da 
transferência da pro-
dução de monitores e 
notebooks para o norte 
do país, em Manaus, no 
estado do Amazonas. 

De acordo com o Sindi-
cato, em nota divulga-
da na última semana,  
a principal alegação da 
LG para a transferência 
dessa produção é a de 
que em Manaus a em-
presa terá melhores in-
centivos fiscais.

Ainda segundo esti-
mativa do Sindicato, 
a decisão de transferir 
a produção de note-
books e monitores para 
Manaus, além do en-
cerramento da produ-
ção de celulares, afeta 
diretamente 700 tra-
balhadores, sendo 400 
que atuam no setor de 
smartphones e outros 
300 na produção de 
monitores e notebooks.

Procon faz 
questionamentos 

técnicos

Na última semana tam-
bém, o Procon notificou 
a LG para que a empre-
sa explique as informa-
ções divulgadas pela 
imprensa sobre o fecha-
mento da divisão de ce-
lulares da planta.

No documento, a multi-
nacional terá que prestar 
esclarecimentos sobre 
a relação completa dos 
smartphones disponibi-
lizados no mercado de 
consumo nos últimos 
três anos; plano de aten-
dimento aos consumido-
res e para manutenções; 
esclarecimentos sobre 
o período de tempo em 
que a empresa manterá 
a oferta no mercado de 
consumo de componen-
tes, peças de reposição 
e acessórios compatíveis 
aos smartphones dispo-
nibilizados no mercado 
nos últimos três anos, 
entre outras informações 
técnicas.

Greve: Trabalhadores 
rejeitam proposta da LG

CrISE

Proposta feita pela empresa  propõe indenizar funcionários de acordo com o tempo de serviço prestado 
na unidade, além de manutenção do plano de saúde até janeiro de 2022 e PLR



Vacinação: mais de 
1500 doses para os 
agentes de segurança
Na última semana foi realizada na sede do 5º BPM/I 
“General Salgado” a aplicação da primeira dose da 
vacina contra a COVID-19 nos agentes de segurança 
no município de Taubaté. Ao todo, cerca de 1700 
integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polí-
cia Técnica Científica, Polícia Rodoviária Federal e 
Guarda Civil Municipal foram vacinados.

“Quero agradecer de forma sincera a todos os inte-
grantes da Equipe de Vacinação, que não mediram 
esforços para concluir a missão de imunização dos 
integrantes das forças de segurança da nossa área 
de responsabilidade. 

Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para 
alcançarmos nosso objetivo. Cabe destacar a dedi-
cação, empenho, profissionalismo e colaboração 
ímpar no zelo pela saúde de todos. Os obstáculos 
que surgiram foram superados com paciência e sa-
bedoria. Foi realmente inestimável a atuação desses 
profissionaisque colaboraram conosco e dedicaram, 
com amor e respeito ao próximo, horas valiosas de 
suas vidas para contribuir com essa tarefa tão im-
portante. Um momento histórico, importantíssimo 
e acima de tudo, de esperança e fé em dias melho-
res que virão. Meu profundo respeito pela conduta 
exemplar e competência de todos, tratando com 
dignidade aqueles que se fizeram presente nos pos-
tos de vacinação. Estes são momentos raros e felizes 
em nossas vidas, em que tivemos a oportunidade de 
observar o poder da harmonia e espírito de equipe. 
Que Deus ilumine e abençoe nossa caminhada”, dis-
se o Tenente Coronel Ricardo Ivo Gobbo”.

O Governo do Estado de São Paulo ainda não divul-
gou o cronograma com as datas das aplicações da 
segunda dose da vacina nos agentes de segurança. 
A campanha deverá ser concluída na última sema-
na deste mês ou na semana inicial do mês de maio. 

v
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Após 15 dias na fase 
emergencial, a RM 
Vale retornou ontem 

(12) à Fase Vermelha do Pla-
no São Paulo. Com a medida, 
o comércio da região conside-
rado não essencial, continua 
fechado, o que está causando 
um prejuízo diário no varejo 
de R$ 25 milhões, segundo o 
Sincovat (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté e re-
gião). 

A pesquisa da entidade, rea-
lizada através dos dados da 
PCCV (Pesquisa Conjuntural 
do Comércio Varejista – Fe-
comercioSP) mostra que o fa-
turamento bruto corrente do 
varejo da DRT (Delegacia Re-
gional Tributária) de Taubaté, 
composta pelos 39 municípios 
que compõem o Vale do Para-
íba, Serra da Mantiqueira e Li-
toral Norte, pode sofrer perda 
de até R$ 750 milhões no mês 
de abril, um recuo de 25,1% 
em relação ao desempenho 
normalmente (antes da pan-
demia) existente para este mês 
do ano. 

A projeção feita corresponde 
ao mesmo cenário observado 
em abril de 2020, quando com-
parada ao quarto mês de 2019. 
No ano passado, o faturamen-
to bruto corrente do varejo da 
região atingiu no mês de abril 
os R$ 2,234 bilhões. Em 2019, 
para o mesmo mês, o fatura-
mento foi de R$ 2,982 bilhões. 
Com valores atualizados para 

preços de janeiro de 2021, 
a perda seria de R$ 750 mi-
lhões.“Os lojistas fizeram 
tudo o que lhe cabiam para 
garantir que a sua ativi-
dade não se enquadrasse 
como um local de contami-
nação. O número de casos 
e mortes só aumentou na 
fase emergencial, provan-
do que não é o comércio 
o foco das aglomerações e 
do contagio. As empresas 
precisam voltar ao traba-
lho. Não podemos espe-
rar mais”, explicou Dan 
Guinsburg, presidente do 
Sincovat e vice-presidente 
da FecomercioSP. 

Mantendo a perspectiva 
de queda de 25,1% nas re-
ceitas do setor, a redução 
média prevista às ativida-
des não essenciais, como 
autopeças, concessionárias 
de veículos, lojas de eletro-
domésticos e eletrônicos, 
lojas de móveis e estabe-
lecimentos de vestuário, 
tecidos e calçados pode 
chegar a 77% em relação 
ao movimento normal de 
um mês de abril. “Depois 
que reabrirmos teremos 
um outro agravante que 
é a realidade financeira 
da população. As vendas 
serão fracas, pois há uma 
conjuntura mais perversa, 
após um ano de pandemia, 
com inflação, desemprego 
e juros em ascensão”, co-
mentou Dan.

Comércio: prejuízo de até 
750 milhões em abril

Prejuízo 
diário em 

virtude das 
restrições 

pode 
chegar a 

R$ 25 
milhões 
na região

do Vale do 
paraíba

SEgUrANÇA

R ecentemente o Jornal 
Voz do Vale & Região 
apresentou uma matéria 

especial relatando as ações da 
polícia no combate ao crime em 
Taubaté, com destaque para o 
aumento no número de trafi-
cantes detidos. No último final 
de semana, os agentes de segu-
rança do município realizam 
novas prisões de índivíduos 
ligados ao tráfico de entorpe-
centes. 

Na última sexta-feira (9), após 
trabalho de investigação e in-
teligência, Policiais Civis da 
Delegacia Especializada em In-
vestigações Criminais - DEIC, 
deteram um homem de 26 anos 
pelo crime de tráfico  de drogas 
e posse irregular de munição. A 
prisão ocorreu em um conjunto 
habitacional do Bairro Cecap. 
Com o criminoso foram apre-
endidas uma vasta quantidade 
de drogas, totalizando 3 kg de 
entorpecentes, sendo maconha, 
cocaína e crack. No local tam-
bém foram localizadas peças 
de uniforme da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

Já na manhã do último sába-
do (10), uma equipe da GCM, 
durante ronda pelas praças do 
Bairro Cecap 3, surpreendeu 
um jovem de 18 anos pratican-
do  tráfico de entorpecentes. 
Foram encontradas centenas 
de porções dos mais variados 
tipos de drogas. O jovem con-

fessou a prática criminosa e in-
formou que havia mais drogas 
escondidas em sua residência. 
No local foram encontrados 36 
papelotes de maconha, pedras 
crack e cápsulas de cocaína. 

Também no sábado uma equipe 
do 3° BAEP prendeu dois ho-
mens no Conjunto Habitacional 
Hércules Marçon. A ação con-
tou com o apoio de uma equipe 
do Canil da Polícia Militar, que 
localizou no interior de uma re-
sidência e nas imediações, uma 
vasta quantidade de drogas, 
dinheiro, balança de precisão e 
material para acondicionamen-
to de entorpecentes. Os crimi-
nosos foram encaminhados ao 
Plantão Policial onde permane-
cem detidos. Ainda no sábado, 
uma ação da Polícia Militar em 
conjunto com a GCM no Bairro 
Parque São Luiz, resultou na 
apreensão de entorpecentes e 
dinheiro proveniente do tráfico 
de drogas, porém  nenhum sus-
peito foi detido.

furtos

Policiais Militares da Força Tá-
tica do 5° BPM/I recuperaram 
um veículo que havia sido fur-
tado em Taubaté. Ao consun-
tarem a ficha criminal do in-
divíduo de 59 anos que estava 
em posse do automóvel , ficou 
constatado que ele já possuia 
diversas passagens pelo crime 
de porte ilegal de arma de fogo. 

Combate ao crime: cresce o 
número de traficantes detidos

Vale  do  Paraíba  |  Terça  -  Feira  |  13  de  Abril  de  2021

ações no 
combate 

ao tráfico 
de drogas 

foram 
realizadas 

em diversos 
pontos

 da cidade



Ponteiro douglas Souza busca seu segundo título 
disputando a Superliga pelo Taubaté
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esportes
VÔLEI

A partir de amanhã, 
terça-feira (14) o 
Vôlei Taubaté en-
trará em quadra 

para decidir o título da tem-
porada 2020/2021 da Super-
liga. Esta será a terceira vez 
na história que os taubatea-
nos disputam a mais impor-
tante competição do voleibol 
no país. Relembre as outras 
finais da equipe:

. temPorada 2016/2017 
vice-camPeão

A primeira vez em que o Vô-
lei Taubaté chegou a uma 
final de Superliga foi na tem-
porada 2016/2017. Já com 
uma equipe formada por 
grandes estrelas do voleibol 
nacional, casos de Lucarelli 
e Wallace. O time foi bati-
do na decisão pelo SADA/
Cruzeiro/MG. Para chegar 
à final, o Taubaté avançou 
aos playoffs com a segunda 
melhor campanha geral do 
campeonato. Nas quartas de 
final, o time então dirigido 
pelo técnico Cezar Douglas 
eliminou o Juiz de Fora/MG 
vencendo as três partidas da 
série melhor de cinco. Nas 
semifinais, foi o Taubaté pas-
sou pelo time do SESI-SP. Na 
final, realizada em jogo úni-
co no Ginásio do Mineirinho, 
em Belo Horizonte/MG, o 
time foi batido pelo SADA/
Cruzeiro/MG por 3x1.

. temPorada 2018/2019 
camPeão

O Taubaté voltou a uma fi-
nal de Superliga na tempo-
rada 2018/2019, e desta vez 
o desfecho foi favorável ao 
time taubateano. Coman-
dada pelo técnico da Sele-
ção Brasileira, Renan Dal 
Zotto, que assumiu o cargo 
durante o torneio, a equipe 
faturou sua primeira, e até 

hoje, taça do campeonato. 
Em uma Primeira Fase tur-
bulenta, marcada por altos 
e baixos, o Taubaté avançou 
ao mata-mata com a terceira 
melhor campanha, atrás de 
SESI-SP e SADA/Cruzeiro/
MG. Nas quartas de final, o 
taubateanos eliminaram o 
Campinas/SP em 2x1 na sé-
rie. Na semifinal, o Taubaté 
reencontrou o SADA/Cru-
zeiro/MG, vencendo o en-
tão favorito ao título nos três 
duelos. Na final, o duelo foi 
diante do SESI-SP, rival con-
tra qual o Taubaté há havia 
disputado anteriormente 
diversas finais de Campeo-
nato Paulista. Marcada pelo 
equilíbrio, a definição do 
campeão aconteceu apenas 
na quinta e última partida 
da série, quando os taubate-
anos venceram por 3x1 em 
jogo realizado na cidade de 
Suzano/SP.

minas

Se o Taubaté jogará apenas 
sua terceira final na história da 
competição, o Minas/MG é o 
time brasileiro que mais vezes 
esteve presente em decisões 
da Superliga (independente 
da nomenclatura que a com-
petição possuía antigamen-
te). Ao todo, a equipe de Belo 
Horizonte/MG disputou 14 
finais do torneio. Cabe ao Mi-
nas/MG também o posto de 
maior campeão do país, ten-
do levantado a taça em nove 
oportunidades. Foram elas 
nas seguintes temporadas: 
1964, 1984, 1985, 1986 (época 
em que as temporadas come-
çavam e terminavam dentro 
do mesmo ano), 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002 e 
2006/2007, sendo estas já no 

atual formado de disputa, 
com o campeonato come-
çando no segundo semestre 
de um ano e terminando no 
primeiro semestre do ano se-
guinte. A última vez em que 
Minas/MG chegou a final 
de uma edição de Superliga 
foi na temporada 2008/2009, 
quando foi batido na decisão 
pelo Florianópolis/MG.

tabela

O primeiro jogo da final será 
amanhã às 19h. A segunda 
partida está marcada para 
sexta-feira (16), também às 
19h00. Caso seja necessário 
um terceiro e decisivo jogo, 
será realizado no domingo 
(18), às 19h00. Por conta da 
pandemia da COVID-19 e 
das restrições impostas aos 
eventos esportivos em al-
guns Estados, toda a fase fi-
nal da Superliga 2020/2021 
está acontecendo na “bolha” 
montada no CDV (Centro 
de Desenvolvimento de 
Voleibol), em Saquarema/
RJ. Todas as partidas terão 
transmissão ao vivo pelo ca-
nal por assinatura SporTV2. 
“Tenho certeza que nosso 
time chega para essa final 
muito fortalecido depois 
dessa partida que fizemos 
contra o Campinas/MG. Te-
remos uma final gigante, en-
tre dois clubes que fizeram 
por merecer estar na decisão. 
Taubaté merece esse título, e 
vamos entra com muita fome 
de vitória para buscar esse 
bicampeonato”, comentou o 
ponteiro Douglas Souza.

. Jogo 1 – 14/04 – 19h 
Minas/MG x Taubaté
. Jogo 2 – 16/04 – 19h 

 Taubaté x Minas/MG
. Jogo 3 – 18/04 – 19h 
Taubaté x Minas/MG 

(se necessário)

Primeiro confronto da final diante do Minas/MG será disputado amanhã (14) em Saquarema/RJ

Superliga: Taubaté disputará 
terceira decisão na história do torneio

Bruno Castilho/EC Taubaté
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equipe de Taubaté eliminou o Campinas no último sábado 

Finais da Superliga foram marcadas para os dias 14, 16 e 18
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: FORTNORT 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI PROCESSO: 16.688/2021 
ASSINATURA: 31/03/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
NA CLÍNICA CIRÚRGICA - HMUT LOCALIZADA NA AVENIDA GRANADEIRO GUIMARÃES, 
Nº. 270, CENTRO, TAUBATÉ/SP VALOR: R$ 231.782,82 VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS 
MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 02/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: Nº. 3.862/20 FUNDAMENTOS: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.  
( Publicado Novamente por Conter Correções ) 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MANORT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. PROCESSO: 15.054/2021 ASSINATURA: 
09/04/2021 OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA  18 
LTS VALOR: R$ 19.000,00 VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 31/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 18.994/20 FUNDAMENTOS: DE 
ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS 
REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 
8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SALE SERVICE 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. PROCESSO: 
15.054/2021 ASSINATURA: 08/04/2021 OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTA BRANCA PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 LTS, TINTA EM RESINA ACRÍLICA COR VERMELHA E 
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA VALOR: R$ 112.606,00 VIGÊNCIA: 210 
(DUZENTOS E DEZ) DIAS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 18.994/20 FUNDAMENTOS: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO 
DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS 
DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 
155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
 
PROCESSO Nº. 16.469/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 21/21 
D E S P A C H O :1 – Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma CENTER FLEX 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA., no valor total de R$ 4.050,00 (Quatro 
mil e cinquenta reais), com base no parecer da Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal 
de Taubaté e conforme artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, aquisição de 
medicamentos para atender a Demanda Judicial; 
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Departamento de Finanças, para o processamento das despesas e emissão da Nota de Empenho; 
4 – Ao Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras, para emissão de Autorização de 

Fornecimento; 
5 – À Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento. 

G.P., aos 09/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 16.955/21 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 08/21 
D E S P A C H O : 
1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, que comprovam a inexigibilidade 
com base no “caput” do artigo 25 do diploma legal, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas 
alterações, para participação em campeonatos e torneios de Handebol; 
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Serviço de Empenho, para emissão da Nota de Empenho em favor da firma FEDERAÇÃO 
PAULISTA DE HANDEBOL, no valor total de R$ 114.560,00 (Cento e catorze mil, quinhentos e 
sessenta reais); 
4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências cabíveis; 
5 – À Secretaria de Esportes e Lazer, para acompanhamento. 

G.P., aos 09/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

PROCESSO Nº. 16.796/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/21 
D E S P A C H O :1 – Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma FUNDAÇÃO “PROF. 
DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL” - FUNAP, no valor total de R$ 1.960.317,36 (Um milhão, 
novecentos e sessenta mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), com base no parecer da 
Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Taubaté e conforme art. 24, inciso XIII da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
2 – Ao Serviço de Publicação e Registro de Atos Oficiais para publicar; 
3 – Ao Departamento de Finanças, para o processamento das despesas e emissão da Nota de Empenho; 
4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para as providências cabíveis; 
5 – Ao Departamento de Frota Patrimonial, para acompanhamento. 

G.P., aos 09/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 18.252/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 79/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: L. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no valor de R$ 12.712,50 (Doze mil 
setecentos e doze reais e cinquenta centavos); ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, no valor de R$ 115.527,60 (Cento e quinze mil 
quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos); HAVERIM COMÉRCIAL LTDA EPP, no valor 
de R$ 6.150,00 (Seis mil cento e cinquenta reais); Totalizando R$ 134.390,10 (Cento e trinta e quatro mil 
trezentos e noventa reais e dez centavos).   

G.P., aos 09/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL    
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais 
também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br. 
 
Pregão presencial Nº 05/21, que cuida da contratação de empresa especializada locação de maquinas e 
caminhões com mão de obra (com operador) para uso nos serviços de obras e reformas junto ao 
município de Taubaté, por um período de 120 (cento e vinte) dias, com encerramento dia 28.04.21 às 
08h30. 
 
Pregão presencial Nº 02/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de recondicionamento de bombas e bicos injetores, incluindo em sua 
composição mão de obra, troca de peças e todos os componentes e materiais necessários para a execução 
dos serviços, a serem executados em veículos pesados e máquinas pertencentes à Frota Patrimonial, por 
um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 28.04.21 às 14h30. 
 
PMT, aos 12.04.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão eletrônico  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital 
também estará disponível sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 67/21, que cuida da aquisição de teclado arranjador, caixa de som e microfone sem 
fio, com encerramento dia 28.04.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 12.04.2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
Taubaté, 12 de abril de 2021 
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 
À  
Nilton Inácio dos Santos 
Avenida Retiro dos Marins, S/N 
Retiro dos Marins 
CEP: 37.465-000, Virgínia/MG 
Informamos que foi efetivado o cancelamento de vossa Inscrição Municipal sob RCF 772265, a partir de 
30/09/2016. 
Sendo assim, foi emitida a Certidão de Cancelamento de Inscrição Municipal (disponível para retirada na 
administração do Mercado Municipal) e o Extrato de Débitos, os quais deverão ser regularizados junto ao 
Setor de Arrecadação, sito à Avenida Tiradentes, 520 – Centro, Taubaté/SP. 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição.  
Atenciosamente, 
_____________________________________  
ROGÉRIO AYRES BARBOSA 
Chefe da Divisão de Mercado e Feiras Livres 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

 FAZ SABER  a quem possa interessar que, sobre o processo de nº 65.948/2019 em tramite 
nesta P. M. T, atendendo todas as documentações necessários para a averbação do processo para fins de 
regularização fundiária de interesse específico do loteamento denominado “GRANJAS SÃO JUDAS 
TADEU”, implantado no terreno cuja área de 4.543,49m², localizada na Alameda Nair Unger Siqueira, 
1090, Bairro Itaim, nesta cidade com a seguinte descrição “Imóvel Inicia-se no ponto D1 de coordenadas 
N 7450.920,12 e E 446828,42 segue até o ponto D2 com distância de 5,98 m e azimute de 54° 51’31” 
confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira ,Do ponto D2 de coordenadas  N 7450923,56 e E 
446833,30 segue até o ponto D3 com distância de 17,27 m e azimute de 54° 42’46” confrontando com a 
Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D3 de coordenadas  N 7450933,54 e E 446847,40 segue até o 
ponto D4 com distância de 6,99 m e azimute de 54° 47’18” confrontando com a Alameda Nair Unger 
Siqueira, Do ponto D4 de coordenadas  N 7450937,57 e E 446853,12 segue até o ponto D5 com distância 
de 10,00 m e azimute de 54° 34’02” confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D5 de 
coordenadas  N 7450943,37 e E446861,27  segue até o ponto D6 com distância de 9,99 m e azimute de 
53° 52’36” confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira,Do ponto D6 de coordenadas  N 
7450949,27 e E 446869,34 segue até o ponto D7 com distância de 10,00 m e azimute de 48° 15’07” 
confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D7 de coordenadas  N 7450955,93 e E 
446876,80 segue até o ponto D8 com distância de 38,46 m e azimute de 142° 29’07” confrontando com a 
propriedade de Sérgio Servilho de Oliveira, Do ponto D8 de coordenadas  N 7450925,42 e E 446900,21 
segue até o ponto D9 com distância de 29,33 m e azimute de 143° 02’35” confrontando com a 
propriedade de Sérgio Servilho de Oliveira, Do ponto D9 de coordenadas  N 7450901,99 e E 446917,85 
segue até o ponto D10 com distância de 10,31 m e azimute de 217° 16’15” confrontando com a 
propriedade de Edmir Rodrigues, Do ponto D10 de coordenadas  N 7450893,78 e E 446911,61 segue até 
o ponto D11 com distância de 20,00 m e azimute de 217° 16’15” confrontando com a propriedade de 
Edmir Rodrigues, Do ponto D11 de coordenadas  N 7450877,86 e E 446899,49 segue até o ponto D12 
com distância de 19,61 m e azimute de 217° 05’19” confrontando com a propriedade de Edmir 
Rodrigues, Do ponto D12 de coordenadas  N 7450862,21 e E 446887,66 segue até o ponto D13 com 
distância de 11,64 m e azimute de 231°34’01” confrontando com a propriedade de Edmir Rodrigues, Do 
ponto D13 de coordenadas  N 7450854,98 e E 446878,54 segue até o ponto D14 com distância de 12,53 
m e azimute de 322° 07’48” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D14 
de coordenadas  N 7450864,87 e E 446870,85 segue até o ponto D15com distância de 14,93 m e azimute 
de 322° 18’45” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D15 de 
coordenadas  N 7450876,69 e E 446861,72 segue até o ponto D16 com distância de 14,90 m e azimute de 
323°07’30” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D16 de coordenadas  N 
7450876,69 e E 446861,672  segue até o ponto D1com distância de 39,82 m e azimute de 322°17’23” 
confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, encerrando uma Área de 4.543,49 m2”. 
Desta maneira, ficam notificados e intimados eventuais interessados de que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação do presente EDITAL, poderão apresentar IMPUGNAÇÃO à 
averbação da regularização fundiária, conforme lhes é facultado pelo inciso III, do § 3º, do art. 57, da 
referida Lei nº 11.977/2009 e item 297.3, inciso III do Capitulo XX das Normas de Serviços do 
Corregedoria Geral, os documentos exigidos pela Lei nº 11.977/2009 estão no Processo administrativo no 
Departamento de Habitação situado na Praça Felix Guisard nº11 ( Prédio da CTI 2° andar ). Fica a 
observação que caso não haja impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, será procedida a averbação 
da Regularização fundiária em anexo. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no prazo máximo de 60 dias, 
uma vez em jornal de grande circulação local (item 297.3, incisos I e II do Capitulo XX das Normas 
de Serviço da Corregedoria). Taubaté 27 de agosto de 2018. 

 

ALAMEDA NAIR UNGER SIQUEIRA 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

 FAZ SABER  a quem possa interessar que, sobre o processo de nº 65.948/2019 em tramite 
nesta P. M. T, atendendo todas as documentações necessários para a averbação do processo para fins de 
regularização fundiária de interesse específico do loteamento denominado “GRANJAS SÃO JUDAS 
TADEU”, implantado no terreno cuja área de 4.543,49m², localizada na Alameda Nair Unger Siqueira, 
1090, Bairro Itaim, nesta cidade com a seguinte descrição “Imóvel Inicia-se no ponto D1 de coordenadas 
N 7450.920,12 e E 446828,42 segue até o ponto D2 com distância de 5,98 m e azimute de 54° 51’31” 
confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira ,Do ponto D2 de coordenadas  N 7450923,56 e E 
446833,30 segue até o ponto D3 com distância de 17,27 m e azimute de 54° 42’46” confrontando com a 
Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D3 de coordenadas  N 7450933,54 e E 446847,40 segue até o 
ponto D4 com distância de 6,99 m e azimute de 54° 47’18” confrontando com a Alameda Nair Unger 
Siqueira, Do ponto D4 de coordenadas  N 7450937,57 e E 446853,12 segue até o ponto D5 com distância 
de 10,00 m e azimute de 54° 34’02” confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D5 de 
coordenadas  N 7450943,37 e E446861,27  segue até o ponto D6 com distância de 9,99 m e azimute de 
53° 52’36” confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira,Do ponto D6 de coordenadas  N 
7450949,27 e E 446869,34 segue até o ponto D7 com distância de 10,00 m e azimute de 48° 15’07” 
confrontando com a Alameda Nair Unger Siqueira, Do ponto D7 de coordenadas  N 7450955,93 e E 
446876,80 segue até o ponto D8 com distância de 38,46 m e azimute de 142° 29’07” confrontando com a 
propriedade de Sérgio Servilho de Oliveira, Do ponto D8 de coordenadas  N 7450925,42 e E 446900,21 
segue até o ponto D9 com distância de 29,33 m e azimute de 143° 02’35” confrontando com a 
propriedade de Sérgio Servilho de Oliveira, Do ponto D9 de coordenadas  N 7450901,99 e E 446917,85 
segue até o ponto D10 com distância de 10,31 m e azimute de 217° 16’15” confrontando com a 
propriedade de Edmir Rodrigues, Do ponto D10 de coordenadas  N 7450893,78 e E 446911,61 segue até 
o ponto D11 com distância de 20,00 m e azimute de 217° 16’15” confrontando com a propriedade de 
Edmir Rodrigues, Do ponto D11 de coordenadas  N 7450877,86 e E 446899,49 segue até o ponto D12 
com distância de 19,61 m e azimute de 217° 05’19” confrontando com a propriedade de Edmir 
Rodrigues, Do ponto D12 de coordenadas  N 7450862,21 e E 446887,66 segue até o ponto D13 com 
distância de 11,64 m e azimute de 231°34’01” confrontando com a propriedade de Edmir Rodrigues, Do 
ponto D13 de coordenadas  N 7450854,98 e E 446878,54 segue até o ponto D14 com distância de 12,53 
m e azimute de 322° 07’48” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D14 
de coordenadas  N 7450864,87 e E 446870,85 segue até o ponto D15com distância de 14,93 m e azimute 
de 322° 18’45” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D15 de 
coordenadas  N 7450876,69 e E 446861,72 segue até o ponto D16 com distância de 14,90 m e azimute de 
323°07’30” confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, Do ponto D16 de coordenadas  N 
7450876,69 e E 446861,672  segue até o ponto D1com distância de 39,82 m e azimute de 322°17’23” 
confrontando com a propriedade de Carlos Pereira da Silva, encerrando uma Área de 4.543,49 m2”. 
Desta maneira, ficam notificados e intimados eventuais interessados de que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação do presente EDITAL, poderão apresentar IMPUGNAÇÃO à 
averbação da regularização fundiária, conforme lhes é facultado pelo inciso III, do § 3º, do art. 57, da 
referida Lei nº 11.977/2009 e item 297.3, inciso III do Capitulo XX das Normas de Serviços do 
Corregedoria Geral, os documentos exigidos pela Lei nº 11.977/2009 estão no Processo administrativo no 
Departamento de Habitação situado na Praça Felix Guisard nº11 ( Prédio da CTI 2° andar ). Fica a 
observação que caso não haja impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, será procedida a averbação 
da Regularização fundiária em anexo. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no prazo máximo de 60 dias, 
uma vez em jornal de grande circulação local (item 297.3, incisos I e II do Capitulo XX das Normas 
de Serviço da Corregedoria). Taubaté 27 de agosto de 2018. 

 

ALAMEDA NAIR UNGER SIQUEIRA 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO GRAMVAP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
FORMATO VIRTUAL  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

PREZADOS ASSOCIADOS 

Sirvo-me do presente para convocar V. Sas. a participarem da Assembleia Geral Ordinária 
do Grupo de Administração e Marketing do Vale do Paraíba, a realizar-se em 26/04/2021 
(segunda-feira), NO FORMATO DIGITAL através do link enviado pelo WhatsApp / E-mail / 
Facebook, às 19:00 horas em primeira convocação com maioria dos Associados, ou às 19h 
e 30min em segunda convocação com qualquer número de Associados *, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
*A ausência dos Senhores (as) associados (as) não os desobriga de aceitarem como tácita 
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
*O Associado poderá votar e participar da Assembleia desde que esteja quite com suas
obrigações sociais, conforme art. 6.º do Estatuto em consonância com Código Civil.

Taubaté, 12 de abril de 2021

PAULO BONANI FILHO
Presidente

 

Pautas:
A) Aprovação do Regimento Interno;
B) Adesão de novos Associados;
C) Substituição de Diretores;
D) Prestação de Contas;
E) Previsão da programação anual;
F) Fixação dos valores para Associados Contribuintes;
G) Adequação e inclusão de CNAE;
H) Sugestão para atualização / reforma do Estatuto Social;
I) Assuntos Gerais.
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JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo prazo de 30 
(trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Filhos, netos, pais, avós, 
cônjuge, sobrevivente, irmãos, sobrinhos, etc.), nos termos dos arti-
gos 1603 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Luiza Ronconi fale-
cida em 13/03/1937 e sepultado no jazigo Nº 699 da Quadra Nº 05ª do 
Cemitério Municipal de Taubaté, para comparecerem à Divisão Fu-
nerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório 
Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, 
munidos de documentos comprobatórios  de herdeiros, a fim de ha-
bilitarem  no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. Escla-
rece que o referido jazigo está sendo reclamado por: João Ranconi 
Villarta RG: 12.450.099-7 e CPF: 019.211.768/81. Deixando como Con-
cessionários do Perpétuo os Srs: Rosa Cristina Agostinho Villarta, 
Laura Agostinho Villarta, Filippi Valentino Agostinho Villarta, 
Regina Dattola dos Santos.
O não comparecimento no prazo acima será presumido como renún-
cia ao referido direito (processo administrativo nº 10.511/2021).  
        

Secretaria de Serviços Públicos, aos 03 de março de 2021.

Andre Luis da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Taubaté

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
ATO EXECUTIVO R-Nº 017/2021 

 
Altera os Atos Executivos R-Nº 009/2020 e R-Nº 012/2020 dá 
outras providências. 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.613, de 9 de abril de 
2021, que estende até 18 (dezoito) de abril a medida de quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
no território do Estado de São Paulo, para o enfrentamento da 
pandemia da COVID-19, bem como a suspensão de atividades não 
essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, 
estabelecida pelo Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 
2020; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de 
dezembro de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.597, de 26 
de março de 2021, que reconhece como essenciais as atividades 
desenvolvidas no âmbito da rede pública de ensino e das instituições 
privadas de ensino;  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 207 da Constituição Federal 
que assegura às universidades autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial e, ainda, a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”, com destaque para as previsões 
contidas nos artigos 53 e 54; 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 2º do Ato Executivo R-Nº 009/2020, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 2º Ficam suspensas até o dia 18 (dezoito) de abril de 2021, as 
atividades presenciais acadêmicas dos cursos presenciais de 
Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, exceto as atividades de 
residência médica e as atividades relacionadas às disciplinas com 
previsão de aulas práticas, práticas em laboratório, práticas 
profissionais e estágio supervisionado, de forma gradual, nos termos 
do § 4º deste artigo.” 
Art. 2º O inciso VI do § 4º do artigo 2º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“VI – no período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de abril de 
2021, não será permitida a realização, no período noturno, de aulas 
presenciais para as disciplinas com previsão de atividades práticas, 
práticas em laboratório e prática profissional em estágio nos cursos 
da Universidade de Taubaté.” 
Art. 3º O parágrafo único do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“Parágrafo único. No período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de 
abril de 2021, as secretarias das Unidades de Ensino funcionarão em 
expediente normal até 19 horas, em razão do artigo 4º do Decreto 
Estadual nº 64.949, de 23 de abril de 2020, alterado pelo artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 65.545, de 3 de março de 2021, que recomenda 
que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se 
limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no 
período entre 20 horas e 5 horas.” 
Art. 4º O parágrafo único do artigo 6º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“Parágrafo único. No período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de 
abril de 2021, as unidades administrativas funcionarão em 
expediente normal até 19 horas, em razão do artigo 4º do Decreto 
Estadual nº 64.949, de 23 de abril de 2020, alterado pelo artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 65.545, de 3 de março de 2021, que recomenda 
que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se 
limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no 
período entre 20 horas e 5 horas.” 
Art. 5º O inciso V do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 012/2020, 
passa a ter a seguinte redação: 
“V – compensação do saldo de horas negativas no prazo de até doze 
meses a contar do retorno do servidor à atividade presencial, 
devendo a compensação do saldo de horas ser estabelecido através 
de ato da Pró-reitoria de Administração, devendo a compensação do 
saldo de horas ser definido de acordo com o cronograma 
estabelecido entre o servidor e a chefia imediata, nos termos do 
artigo 67 da Lei Complementar n. 282/2012.” 
Art. 6º Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 11 de abril de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 

Reitora 
 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
onze dias do mês de abril de 2021. 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
ATO EXECUTIVO R-Nº 017/2021 

 
Altera os Atos Executivos R-Nº 009/2020 e R-Nº 012/2020 dá 
outras providências. 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.613, de 9 de abril de 
2021, que estende até 18 (dezoito) de abril a medida de quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
no território do Estado de São Paulo, para o enfrentamento da 
pandemia da COVID-19, bem como a suspensão de atividades não 
essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, 
estabelecida pelo Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 
2020; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de 
dezembro de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.597, de 26 
de março de 2021, que reconhece como essenciais as atividades 
desenvolvidas no âmbito da rede pública de ensino e das instituições 
privadas de ensino;  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 207 da Constituição Federal 
que assegura às universidades autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial e, ainda, a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”, com destaque para as previsões 
contidas nos artigos 53 e 54; 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 2º do Ato Executivo R-Nº 009/2020, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 2º Ficam suspensas até o dia 18 (dezoito) de abril de 2021, as 
atividades presenciais acadêmicas dos cursos presenciais de 
Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, exceto as atividades de 
residência médica e as atividades relacionadas às disciplinas com 
previsão de aulas práticas, práticas em laboratório, práticas 
profissionais e estágio supervisionado, de forma gradual, nos termos 
do § 4º deste artigo.” 
Art. 2º O inciso VI do § 4º do artigo 2º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“VI – no período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de abril de 
2021, não será permitida a realização, no período noturno, de aulas 
presenciais para as disciplinas com previsão de atividades práticas, 
práticas em laboratório e prática profissional em estágio nos cursos 
da Universidade de Taubaté.” 
Art. 3º O parágrafo único do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“Parágrafo único. No período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de 
abril de 2021, as secretarias das Unidades de Ensino funcionarão em 
expediente normal até 19 horas, em razão do artigo 4º do Decreto 
Estadual nº 64.949, de 23 de abril de 2020, alterado pelo artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 65.545, de 3 de março de 2021, que recomenda 
que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se 
limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no 
período entre 20 horas e 5 horas.” 
Art. 4º O parágrafo único do artigo 6º do Ato Executivo R-Nº 
009/2020, passa a ter a seguinte redação: 
“Parágrafo único. No período de 12 (doze) de abril a 18 (dezoito) de 
abril de 2021, as unidades administrativas funcionarão em 
expediente normal até 19 horas, em razão do artigo 4º do Decreto 
Estadual nº 64.949, de 23 de abril de 2020, alterado pelo artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 65.545, de 3 de março de 2021, que recomenda 
que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se 
limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no 
período entre 20 horas e 5 horas.” 
Art. 5º O inciso V do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 012/2020, 
passa a ter a seguinte redação: 
“V – compensação do saldo de horas negativas no prazo de até doze 
meses a contar do retorno do servidor à atividade presencial, 
devendo a compensação do saldo de horas ser estabelecido através 
de ato da Pró-reitoria de Administração, devendo a compensação do 
saldo de horas ser definido de acordo com o cronograma 
estabelecido entre o servidor e a chefia imediata, nos termos do 
artigo 67 da Lei Complementar n. 282/2012.” 
Art. 6º Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 11 de abril de 2021. 

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 

Reitora 
 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
onze dias do mês de abril de 2021. 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 
    

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
Pregão Presencial nº 51/2019 – 

Contratação de empresa 
especializada no segmento 

educacional para atendimento 
multicanal. 

DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
96/2019, mantido com a empresa 
PERSONE MARKETING E 
GESTÃO EIRELI, que tem por 
objeto a contratação de empresa 
especializada no segmento 
educacional para atendimento 
multicanal, no importe de R$ 
205.200,00 (duzentos e cinco mil e 
duzentos reais), por mais 12 (doze) 
meses, contados a partir de 
25/04/2021, com fundamento na 
cláusula décima segunda, do 
contrato, e no Art. 57, II, §2º, da 
Lei Federal nº 8.666/93, conforme 
minuta apresentada nos autos do 
processo Pregão nº 51/2019, 
mantendo-se as demais cláusulas e 
condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Formalize-se o termo de 
aditamento. 

4)  Taubaté, 12 de abril de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 
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PORTARIA R-Nº 069/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental,  
R E S O L V E: Retificar a Portaria R-Nº 067, de 09 de março de 
2021, para declarar que TERESA CÉLIA DE MATTOS 
MORAES DOS SANTOS, é o nome correto da Professora 
Assistente II, nomeada como Diretor de Licitações, Convênios e 
Contratos junto à Diretoria Executiva da Fundação Caixa 
Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - Funcabes, 
e não como constou, permanecendo inalterados os demais termos da 
referida portaria. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dez de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 070/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PRA-093/2021, 
R E S O L V E: Exonerar, a pedido ANA PAULA COSTA, RG nº 
34.144.698-1, Técnico de Laboratório (Processos Biológicos 
Aplicados ao Meio Ambiente), padrão M/14, constante do Anexo II 
da Lei Complementar nº 282/2012, para o qual foi nomeada, em 
caráter efetivo, pela Portaria R-Nº 078/2007, de 22/02/2007. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09/03/2021. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia doze de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 071/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face do que consta do Processo 
nº MED-168/2020,  
R E S O L V E: Nomear, a termo, MARIA STELLA AMORIM 
DA COSTA ZÖLLNER, RG nº 7.712.206-9, Professor Assistente, 
Nível III, padrão MS-6, da disciplina “Patologia Geral”, para 
exercer, com mandato  de  dois anos, o cargo de  DIRETOR  DE  
UNIDADE  DE ENSINO,  padrão  ASU-1, lotado na Unidade de 
Ensino - Departamento de Medicina, com fundamento e na 
conformidade do Capítulo IX e Anexos I e II da Lei Complementar 
nº 248/2011 e Deliberação Consuni nº 044/2017, com jornada de 40 
(quarenta) horas semanais e remuneração/gratificação de 
administração previstas, respectivamente, no § 2º do Art. 70 e no 
Art. 72 da citada Lei Complementar. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia dezessete de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 072/2021 -  A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental,  
R E S O L V E: 
1. Dar nova composição a Comissão Especial constituída 
pela Portaria R-Nº 222/2020, com o objetivo de elaborar um estudo 
acerca da aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14/08/2018, Lei de 
Proteção de Dados Pessoais – LGPD, no âmbito da Universidade de 
Taubaté, ficando assim constituída: 
Presidente: 
Prof. Dr. Jean Soldi Esteves – Vice-reitor 
Membros: 
Afonso Celso dos Santos - Subcontador 
Cláudia Eliane Cardoso Querido – Secretária da Pró-reitoria de 
Graduação 
Cláudia Soares César da Silva Guimarães – Diretora de Recursos 
Humanos 
Edilene Dutra Morais da Fonseca – Coord. da Central de T.I. 
Gabriela de Moraes – Coordenadora de Controle Acadêmico 
Juliana Fagundes – Auxiliar Administrativo 
Karina Resende Dias – Coordenadora de Marketing 
Luiz Arthur de Moura –Chefe da Procuradoria jurídica 
Reginaldo Adriane da Silva Gazzi – Programador Sênior 
Tuany Pereira Custódio – Professor do Departamento de Ciências 
Jurídicas 
Walter do Amaral Netto – Analista de Sistema Sênior 
2. Designar a servidora Vera Lúcia Moreira Silva para 
secretariar os trabalhos da Comissão. 
 
3. A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria R-Nº 222/2020. 
 
4. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e dois de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 073/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental,  
R E S O L V E: 
1) Designar a Professora Ma. SILVIA REGINA FERREIRA 
POMPEO ARAÚJO, Professor Assistente II, da Unidade de Ensino 
– Instituto Básico de Humanidades, para integrar, na condição de 
Membro, a Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 
(Copesa) constituída pela Portaria R-Nº 052/2020, em substituição à 
Profa. Ma. Isabel Rosangela dos Santos Amaral, ficando a referida 
Comissão assim constituída: 
Presidente 
Profª Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo   
Membros 
Profª Dra. Maria Fátima de Melo Toledo 
Profª Ma. Silvia Regina Ferreira Pompeo Araújo      
2) A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22/02/2021. 
3) Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de março do ano dois mil e vinte e um.  
 

PORTARIA R-Nº 074/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em face do que consta do Processo 
nº PRA-157/2019,  
R E S O L V E: 
1) Convalidar todos os atos praticados pela Comissão Especial 
constituída pela Portaria R-Nº 197, de 13 de agosto de 2020 até 
29/03/2021. 
2) Conceder, a partir desta data, novo prazo de 90 (noventa) 
dias, para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia trinta de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 075/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, em conformidade com as 
Deliberações Consuni nº 03/90 e Consuni nº 133/2014,  
R E S O L V E: Dar   nova   composição, a partir de 1º/04/2021,   a   
Comissão   Especial    de  Concurso – CECON, equipe executiva 
administrativamente vinculada à Reitoria, encarregada de 
administrar todo o processamento e fluxo de documentos necessários 
à realização de concursos e processos seletivos de docentes, no 
âmbito da Universidade de Taubaté, que passa a ter a seguinte 
constituição: 
Presidente: 
Prof. Dr. LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 
Membros: 
Prof. Dr. OSCAR CESAR PIRES 
Prof. Dr. EVANDRO LUÍS NOHARA 
Profa. Ma. EDILENE MAIA DE ALMEIDA MACEDO 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, e 
revoga a Portaria R-Nº 281/2019. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia trinta e um de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 076/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental,  
R E S O L V E: Designar o Professor Dr. JULIO CESAR 
VOLTOLINI, Professor Assistente III, da Unidade de Ensino – 
Instituto Básico de Biociências, para integrar, a partir de 
1º/04/2021, na condição de Membro, a Comissão Permanente de 
Seleção Acadêmica (Copesa) constituída pela Portaria R-Nº 
052/2020, ficando a referida Comissão assim constituída: 
Presidente 
Profª Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo   
Membros 
Prof. Dr. Julio Cesar Voltolini 
Profª Dra. Maria Fátima de Melo Toledo 
Profª Ma. Silvia Regina Ferreira Pompeo Araújo      
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia trinta e um de março do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 076/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face do que consta do Processo 
nº PRA-062/2021, 
R E S O L V E: Conceder à ELAINE REGINA DE FARIA, RG 
nº 17.628.080-7, Secretário III, padrão S/26, a incorporação a seus 
vencimentos do valor da diferença remuneratória correspondente a 
1/10 (um décimo) do padrão de seu cargo de origem – S/26, de 
Secretário III, para o padrão S/39, de Chefe do Gabinete do Reitor, 
nos termos do §3º, do Art. 91, da Lei Complementar nº 282/2012 e 
Art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019, pelo exercício do 
cargo de Chefe de Gabinete do Reitor, referente ao período de 
01/11/2018 a 12/11/2019, data de entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 103/2019. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia seis de abril do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 078/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face do que consta do Processo 
nº PRA-063/2021, 
R E S O L V E: Conceder à SELMA NOTARI GOBBO, RG nº 
20.517.802-9, Auxiliar Administrativo, padrão M/10, a incorporação 
a seus vencimentos do valor da diferença remuneratória 
correspondente a 1/10 (um décimo) do padrão de seu cargo de 
origem – M/10, de Auxiliar Administrativo, para o padrão S/28, de 
Secretário da Reitoria, nos termos do §3º, do Art. 91, da Lei 
Complementar nº 282/2012 e Art. 13 da Emenda Constitucional nº 
103/2019, pelo exercício do cargo de Secretário da Reitoria, 
referente ao período de 01/08/2018 a 12/11/2019, data de entrada em 
vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia seis de abril do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 079/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face do que consta do Processo 
nº PRA-064/2021, 
R E S O L V E: Conceder à LETÍCIA DOS SANTOS ROSA, RG 
nº 17.856.190-3, Auxiliar Administrativo, padrão M/10, a 
incorporação a seus vencimentos do valor da diferença 
remuneratória correspondente a 1/10 (um décimo) do padrão de seu 
cargo de origem – M/10, de Auxiliar Administrativo, para o padrão 
S/26, de Secretário III, nos termos do §3º, do Art. 91, da Lei 
Complementar nº 282/2012 e Art. 13 da Emenda Constitucional nº 
103/2019, pelo exercício do cargo de Secretário III, referente ao 
período de 01/11/2018 a 12/11/2019, data de entrada em vigor da 
Emenda Constitucional nº 103/2019. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia seis de abril do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 080/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental,  
R E S O L V E: 

1) Convalidar todos os atos praticados pela Comissão Especial 
constituída pela Portaria R-Nº 148, de 24 de junho de 2020 até 
06/04/2021. 
2) Conceder, a partir desta data, novo prazo de 60 (sessenta) 
dias, para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia sete de abril do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 081/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PRA-113/2021, 
R E S O L V E: Exonerar, a pedido MARINA IGNÁCIO 
ARANTES SANTOS, RG nº 39.835.384-0, Auxiliar 
Administrativo, padrão M/10, constante do Anexo II da Lei 
Complementar nº 282/2012, para o qual foi nomeada, em caráter 
efetivo, pela Portaria R-Nº 302/2019, de 18/11/2019. 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06/04/2021. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia sete de abril do ano dois mil e vinte e um.  
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
 

PORTARIA R-Nº 082/2021 - O Professor Doutor Jean Soldi 
Esteves, Vice-reitor da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal, em especial a contida no Parágrafo único do Art. 
37 do Regimento Geral da Universidade, e em face dos elementos 
constantes do Processo nº PRA-071/2021, 
R E S O L V E: Conceder à NARA LUCIA PERONDI FORTES, 
RG nº 29.786.591-2, Professor Assistente III, padrão MS/6, a 
incorporação a seus vencimentos do valor da diferença 
remuneratória correspondente a 1/10 (um décimo) do padrão de seu 
cargo de origem - MS/6, de Professor Assistente III, para o padrão 
ASU-4, de Reitor, nos termos do Parágrafo único, do Art. 74, da Lei 
Complementar nº 248/2011, combinado com o §3º, do Art. 91, da 
Lei Complementar nº 282/2012 e Art. 13 da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, pelo exercício do cargo de Reitor, referente ao período 
de 03/07/2018 a 12/11/2019, data de entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 103/2019. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de abril do ano dois mil e vinte e um.  

 
Prof. Dr. Jean Soldi Esteves 

Vice-reitor 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 
PORTARIA R-Nº 083/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face do que consta do Processo 
nº PRA-075/2021, 
R E S O L V E: Conceder à ANGELA POPOVICI BERBARE, 
RG nº 9.866.408-6, Professor Assistente II, padrão MS/5, a 
incorporação a seus vencimentos do valor da diferença 
remuneratória correspondente a 5/10 (cinco décimos) do padrão de 
seu cargo de origem - MS/5, de Professor Assistente II, para o 
padrão ASU-2, de Pró-reitor, nos termos do Parágrafo único, do Art. 
74, da Lei Complementar nº 248/2011, combinado com o §3º, do 
Art. 91, da Lei Complementar nº 282/2012 e Art. 13 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, pelo exercício do cargo de Pró-reitor, 
referente ao período de 03/07/2014 a 02/07/2018, exercido junto à 
Pró-reitoria Estudantil e de 03/07/2018 a 12/11/2019, data de entrada 
em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, exercido junto à 
Pró-reitoria de Graduação. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia oito de abril do ano dois mil e vinte e um.  

 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 

Reitora 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 
 


