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comércio

Feira da 
Barganha
retorna 

neste 
domingo

A Prefeitura de Taubaté 
decidiu liberar a reali-
zação da feira da Barga-
nha na Avenida Desem-
bargador, seguindo os 
protocolos de distan-
ciamento e higieniza-
ção de maneira a garan-
tir o comércio de forma 
segura.

A feira que acontece na 
Avenida Desembarga-
dor Paulo de Oliveira 
Costa, das 7 às 14 ho-
ras, voltará a ocorrer 
sempre de forma orga-
nizada e respeitando as 
medidas de segurança, 
contra risco de conta-
minação do COVID-19 
estabelecidas em ane-
xo no decreto munici-
pal de 8 de outubro de 
2020. 

A Prefeitura acompanha 
e faz reavaliações cons-
tantes da situação da 
doença na cidade bem 
como da situação eco-
nômica do município, 
não há por enquanto 
previsão de que a feira 
volte a ser suspensa.
Durante a Feira da Bar-
ganha as alterações no 
trânsito seguem como 
de costume, com as de-
vidas sinalizações nos 
dois sentidos da Aveni-
da para orientar os mo-
toristas.

A Prefeitura havia sus-
pendido nos dias 28 
de março e 04 de abril 
a realização da Feira. 
O objetivo era ampliar 
o espaço das feiras de 
sábado e domingo que, 
acontecem na área do 
mercado municipal que 
ocuparam parte da ave-
nida. A medida possibi-
litou maior espaçamen-
to entre as barracas dos 
feirantes além de maior 
mobilidade e distancia-
mento entre as pessoas 
que circulam pela feira.

A Secretaria de Servi-
ços Públicos possui um 
canal de denúncia para 
monitorar o descum-
primento dos decre-
tos emergenciais em 
Taubaté. Ligações gra-
tuitas podem ser feitas 
para o telefone 0800 
5512 190. Este serviço 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
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* Da redação

Os vereadores de 
Taubaté aprova-
ram, na última 
sessão ordinária 

realizada na terça-feira (13), 
cinco projetos colocados 
em votação. Inicialmente, a 
ordem do dia contava com 
quatro itens, durante a ses-
são foram incluídos outros 
dois textos. Além dos proje-
tos aprovados, o Legislativo 
teve um dos itens adiado.

Os três primeiros itens da fo-
ram aprovados pelos verea-
dores, sendo que o primeiro 
era o projeto de lei 58/2020, 
de autoria do ex-prefeito Or-
tiz Junior (PSDB), denomi-
nando “Rua Georgina Gritti 
de Jesus” a atual “Rua 2”,do 
loteamento residencial Vale 
dos Cristais, no bairro Itape-
cerica. O texto era o único da 
ordem do dia que retornava 
ao plenário para segunda 
discussão e votação, tendo 
sido aprovado no último 
dia 2 de março em primei-
ra votação. Agora, depende 
da sanção do prefeito José 
Saud.

Outro texto aprovado pelos 
vereadores na última terça 
foi o de decreto legislativo, 
do vereador Paulo Miranda 
(MDB), que dá o nome “Ra-
dialista Murilo Machado” ao 
espaço, localizado no plená-
rio da Câmara, destinado à 
operação de áudio nas trans-
missões de sessões e eventos 
realizados no Legislativo.
Deliberado uma única vez, o 
projeto homenageia o ex-téc-
nico legislativo de comuni-
cação da Câmara de Tauba-
té, que nasceu em São Paulo 
(SP), e faleceu em setembro 
do ano passado, aos 39 anos. 

O terceiro projeto aprovado 
no plenário foi o de autoria 
da vereadora Vivi da Rádio 
(Republicanos), que proíbe a 
nomeação de servidores, na 
administração pública dire-
ta e indireta do município, 
que tenham sido condena-
dos, em decisão transitada 
em julgado, por crimes de 
pedofilia.

O projeto, aprovado por 17 
votos a 0, cita alguns artigos 
do Código Penal e do ECA 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente), os quais o ser-
vidor não pode ser condena-
do, para assumir o cargo na 
administração pública.

No texto, que foi protocola-
do na Câmara Municipal em 
setembro de 2019, a vereado-
ra citou a justificativa para a 
apresentação desse proje-
to. “A pedofilia representa 
uma modalidade criminosa 
de extrema gravidade, por-
que incide sobre a parcela 
mais vulnerável da popula-
ção: crianças e adolescentes, 
seja por quais instrumentos 
e métodos ela se concretize: 
assédio sexual direto, usan-
do redes sociais, redes de 
telefonia, pela captação para 
a prostituição, para a produ-
ção de vídeos e fotografias 
pornográficas e assim por 
diante”, diz trecho da justifi-
cativa. O projeto deve retor-
nar ao plenário na próxima 
sessão para segunda discus-
são e votação.

Além desses projetos apro-
vados, que estavam pre-
vistos na ordem do dia, a 
Câmara também aprovou 
outros dois textos, ambos em 
primeira e segunda votação. 
O primeiro deles foi o proje-
to de lei ordinária do presi-
dente da Câmara, vereador 

Paulo Miranda, que dispõe 
sobre a remissão, isenção e 
anistia do ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) aos prestadores 
de serviço licenciados para 
o transporte escolar no mu-
nicípio. O benefício alcança 
pessoas físicas e jurídicas, 
exceto os contribuintes que 
se enquadrem como micro-
empreendedores individu-
ais (MEI), por estarem em 
regime diferenciado e favo-
recido de tributação. No en-
tanto, a anistia só vale para 
imposto cujo fato gerador 
tenha ocorrido a partir da 
entrada em vigência do de-
creto de estado de calamida-
de pública no município, em 
razão da pandemia do novo 
Coronavírus. De acordo com 
a proposta, os transporta-
dores que se beneficiarem 
com a lei não terão direito à 
devolução dos valores que 
porventura tenham sido pa-
gos a partir da vigência do 
decreto.

Já o outro projeto aprovado 
– também em duas votações 
– foi o de autoria do prefei-
to José Saud, que permite a 
recontratação temporária 
de professores para atender 
necessidade excepcional, em 
caráter transitório para 2021.
Segundo o texto, os docen-
tes contratados sob regime 
temporário, com contrato 
encerrado em 2020, poderão 
celebrar novo contrato de 
trabalho. Sem a mudança, 
eles só poderiam ser recon-
tratados após um ano do tér-
mino do contrato anterior.
Para isso, é preciso atender 
dois requisitos: a classifi-
cação em processo seletivo 
simplificado e o decurso do 
prazo de 40 dias, contados 
do término do contrato an-
teriormente celebrado. O 

texto prevê a hipótese de tal 
contratação ocorrer também 
em 2022, em caso de absolu-
ta necessidade, mas limitado 
ao número máximo de 50% 
das contratações celebra-
das em 2021. O decurso do 
prazo de 40 dias poderá ser 
aplicado uma única vez a 
cada docente contratado, e 
após a extinção do contrato, 
ele poderá retornar somen-
te após 12 meses do último 
vínculo.

AdiAdo

Também na última sessão, 
os vereadores adiaram a dis-
cussão e votação da propos-
ta de emenda à lei orgânica 
do município, que estabele-
ce que o reitor e vice-reitor 
da UNITAU (Universidade 
de Taubaté) serão nomeados 
e empossados pelo prefeito 
municipal após sabatina e 
aprovação da Câmara. A re-
dação original do texto pre-
vê que a votação deverá ser 
aberta, realizada em sessão 
extraordinária, e o reitor e 
vice deverão ter o voto fa-
vorável da maioria dos par-
lamentares. A proposta de-
termina ainda que o prefeito 
municipal deverá indicar ao 
Legislativo a chapa que de-
verá passar pela sabatina e 
pela votação.

No entanto, durante tra-
mitação na Casa de Leis, a 
proposta recebeu um subs-
titutivo, que determina que 
a UNITAU envie a lista trí-
plice à Câmara, para que 
seja feita a sabatina pública. 
Após isso, porém, o substi-
tutivo determina que o rei-
tor e vice-reitor da Univer-
sidade serão nomeados pelo 
prefeito, não por aprovação 
do Legislativo, como pro-
posto inicialmente.

câmara aprova cinco projetos 
e adia votação sobre a UNiTAU

EM DISCUSSÃO
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* Por Lucas Tavares

A aglomeração regis-
trada no mirante da 
Estrada do Pinhão 
no último final de 

semana, em pleno momento 
crítico da pandemia do novo 
Coronavírus, exigiu que a pre-
feitura municipal tomasse uma 
atitude drástica.

Nesta semana, o Executivo 
anunciou que, após uma reu-
nião entre representantes da 
Secretaria de Segurança, Secre-
taria de Mobilidade Urbana e 
Polícia Militar, ficou decidido 
que o local deverá ser interdi-
tado aos finais de semana.

De acordo com a prefeitura, a 
nova medida imposta passa 
a valer a partir deste sábado 
(17), às 12 horas. “A decisão 
foi tomada em conjunto após 
reunião de representantes da 
pasta com a Polícia Militar e 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana, realizada na tarde da 
última terça-feira, visto que o 
local tem atraído um grande 
número de pessoas e concen-
trando grandes aglomerações 
aos finais de semana”, disse a 
administração, em nota.

No último domingo (11), por 
volta das 18h, as câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas) registraram inú-
meras pessoas e veículos que 
usavam a estrada para fazer 
caminhadas, passear de bici-
cleta e para contemplar o visu-
al da serra na Mantiqueira e da 
natureza, em um momento em 
que as medidas restritivas de 
distanciamento social ainda se 
fazem necessárias.

Na última terça-feira (13), o 
boletim epidemiológico de 
COVID-19 do município regis-
trava 26.578 casos positivos da 
doença, além de 440 óbitos. 

Além das taxas de ocupação 
de leitos estarem em 100% na 
enfermaria e 96% de UTI no 
HMUT (Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté) e na 
UPA Central, hospital de cam-
panha da cidade.

Como vAi funCionAr 
A interdição

De acordo com a prefeitura, 
o mirante permanecerá fe-
chado. Automóveis e moto-
cicletas serão proibidos de 
estacionar próximo ao local. 

Também serão instaladas 
placas de orientação aos mo-
toristas. No mirante, equipes 
da Guarda Civil Municipal, 
Polícia Militar, fiscais de Mo-
bilidade Urbana e do Depar-
tamento de Posturas atuarão 
com o objetivo de não permi-
tir a permanência no mirante 
e nem a atuação de vendedo-
res ambulantes.

Ciclistas e pedestres não se-
rão impedidos de transitar, 
mas não poderão permanecer 
no mirante. Os veículos esta-
cionados na via serão autua-
dos e multados pelo departa-
mento de trânsito, segundo a 
Prefeitura.

Até a tarde da última terça-
feira (13), a Operação Pre-
servação da Vida já realizou 
1.743 abordagens, sendo que 
341 delas se referem a estabe-
lecimentos comerciais visto-
riados, 282 festas clandestinas 
interrompidas e 1.120 pessoas 
abordadas e orientadas, tanto 
pela Guarda Civil Municipal, 
quanto pela Polícia Militar.

reperCussão

Na noite do último domingo, 

imagens do mirante da Estra-
da do Pinhão passaram a cir-
cular nas redes sociais. Nas 
fotos, divulgadas por mora-
dores, diversos carros esta-
vam estacionados no local, 
com centenas de pessoas fora 
dos veículos – muitas delas 
sem usar máscaras de prote-
ção.

Após a divulgação, os mu-
nícipes se manifestaram, cri-
ticando a aglomeração. “Só 
pode ser piada. Anota as pla-
cas e multa. Infelizmente pre-
cisa sentir no bolso. Enquan-
to profissionais de saúde se 
desdobram para salvar vidas, 
esse povo fazendo isso pre-
tende ceifar vidas. Se não for 
a dele, será de alguém que ele 
terá contato, caso fique infec-
tado”, escreveu um morador.

“Hospitais lotados. Chega-
mos em casa cansados por 
não aguentarmos ver tan-
ta morte durante o dia. Essa 
atitude, para mim, significa 
mais que a dor que estamos 
sentindo”, desabafou outra 
internauta. “O povo só enten-
de quando acontece algo com 
eles ou com seus famíliares”, 
finalizou outro morador.

Para evitar aglomerações,  
Mirante do Pinhão será interditado

Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, fiscais de Mobilidade Urbana e do Departamento de Posturas 
serão responsáveis por evitar aglomeração no local



VOZ DOVALE
04

Vereador Dentinho pede 
reabertura de templos 
religiosos ao público 
O Vereador João Henrique Dentinho (PSL) solicitou 
ao Prefeito Municipal a liberação dos cultos religio-
sos em Taubaté, mantendo todos os protocolos de-
terminados pelo Ministério da Saúde para evitar o 
contágio da COVID-19. 

No requerimento, Dentinho usou como justificativa 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que dá 
autonomia para os prefeitos decidirem sobre o tema. 
O parlamentar disse que a probabilidade do contágio 
nos templos é muito menor, visto que grande parte 
das instituições estão seguindo os protocolos.

“Diariamente nós temos aglomerações nos transpor-
tes públicos, supermercados, feiras, além das festas 

clandestinas. As casas religiosas são ambientes con-
trolados, onde há oportunidade de limitar o número 
de pessoas presentes, aferição de temperatura, uso 
de máscara e álcool nas mãos”, disse o vereador.

Além disso, Dentinho ressaltou que a igreja é um ser-
viço essencial, pelo fato de muitas famílias estarem 
passando por momentos difíceis.

“Desemprego, perda de entes queridos, depressão, 
ansiedade, angústia e medo. Precisamos mais do que 
nunca do amparo de igrejas e templos. O povo brasi-
leiro, especialmente o taubateano é, em sua maioria, 
Cristã. Buscamos pela oração e comunhão. Isso pro-
porciona alívio espiritual e conforto para todos aque-
les que sofrem com os efeitos da pandemia”, afirmou 
o parlamentar.

Até o momento, São Paulo é o único Estado das 27 
federações que proíbe a presença de público em ce-
lebrações religiosas durante a pandemia.

CORONAVÍRUS

Investigação científica estudará 
contaminação em ambientes clínicos 

Pesquisadores do Progra-
ma de Doutorado em 
Odontologia da Univer-

sidade de Taubaté (UNITAU) 
iniciam neste mês de abril 
uma investigação científica 
para avaliar a contaminação 
de ambientes clínicos pelo 
SARS-CoV-2, causador da 
pandemia de COVID-19. 

A pesquisa deve levar até 
quatro anos e integra um am-
plo projeto de abrangência 
nacional coordenado pelo 
Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA), com a parti-
cipação de outras instituições 
de pesquisa.  

Essas pesquisas foram viabili-
zadas pelo Programa Estraté-
gico Emergencial de combate 
a surtos, endemias, epidemias 
e pandemias do governo fede-
ral, por meio de edital  dispo-
nibilizado pela Coordenação 
de aperfeiçoamento de pesso-
al de nível superior (Capes). A 
UNITAU foi beneficiada com 
a concessão de duas bolsas de 
doutorado e com a aquisição 
de materiais de pesquisa. 

As articulações para o envol-
vimento da Universidade no 
projeto começaram em setem-
bro do ano passado. Os proto-
colos para o desenvolvimento 
das atividades foram aprova-
dos no início deste ano pelo 
Comitê de Ética em pesquisa 
humana da UNITAU. 

Inicialmente, serão realiza-
das, em consultórios odonto-

lógicos da Universidade, ava-
liações de pacientes saudáveis 
e de pacientes que já tiveram 
COVID-19. 

O objetivo desse segmento da 
pesquisa em Taubaté é iden-
tificar e quantificar o risco de 
contaminação nesses ambien-
tes. Resultados preliminares 
devem ser divulgados até o 
final do ano.  

“Os dentistas são submetidos 
a um grande risco nos con-
sultórios pelo contato com os 
pacientes. As gotículas que 
um paciente expele pela boca 
são o principal vetor de trans-
missão do Coronavírus”, 
afirma o coordenador-geral 
do Doutorado em Odonto-
logia da UNITAU, Prof. Dr. 
José Roberto Cortelli. 

Cortelli destaca o momento 
histórico para os pesquisado-
res e para UNITAU em poder 
colaborar com uma pesquisa 
nacional de relevância. “Esta 
é uma grande oportunidade 
para que nossas doutorandas 
possam desenvolver essa in-
vestigação científica”. 

Além de Cortelli, a equipe 
da UNITAU é formada pela 
Profa. Dra. Priscila Christia-
ne Suzy Liporoni e pela Pro-
fa. Dra. Laís Regiane da Silva 
Concílio. Eles serão respon-
sáveis pelo desenvolvimento 
da pesquisa, que terá na li-
nha de frente duas bolsistas 
do doutorado.

Pesquisa 
integra 

um amplo 
projeto

coordenado 
pelo  iTA -
instituto 

Técnologico 
Aeronáutico

A Vigilância Epide-
miológica de Tauba-
té deu início nesta 

semana a 23ª Campanha de 
Vacinação contra Influenza. 
Nessa primeira fase o público
-alvo é composto pelos traba-
lhadores da saúde. Para esta 
população a vacinação está 
prevista até amanhã (16).

A Campanha tem previsão 
paraterminar somente no 
mês de julho. Nesse momen-
to os trabalhadores da saúde 
podem ser imunizados nas 
salas de vacinação dos Pa-
mos Belém, Quiririm, Santa 
Isabel e Três Marias e a igre-
ja próxima ao Pamo Jaraguá, 
das 8h às 15h30. Em horário 
estendido, das 8h às 18h o 
atendimento será nas unida-
des de Estratégia Saúde da 
Família (ESF) Esplanada, Pi-
ratininga e São Gonçalo. Obs: 
É obrigatório a apresentação 
do cartão de vacina contra a 
COVID-19.

Ainda nessa fase de vacina-
ção, a partir do dia 19 de abril, 
serão atendidas crianças de 
seis meses e menores de seis 
anos, gestantes e puérperas.

Para a segunda etapa a pro-
gramação é atender idosos e 
na terceira, os portadores de 
comorbidades, portadores de 
deficiência, caminhoneiros, 
motoristas de ônibus, forças 
de segurança, funcionários 

do sistema prisional, deten-
tos e jovens sob medida so-
cioeducativa.

A divulgação será feita a me-
dida em que novas etapas se 
iniciem para que não haja con-
fusão entre as campanhas de 
vacinação que estão em anda-
mento simultaneamente.

A vacina é importante para 
evitar que você se contamine 
com outro vírus potencial-
mente perigoso para a saúde. 
A influenza ainda é conhe-
cida por provocar complica-
ções respiratórias graves em 
pacientes imunodeprimidos, 
idosos e pessoas com outras 
doenças, público bastante 
vulnerável também ao novo 
Coronavírus. Além disso, es-
tar imunizado também reduz 
os casos gripais em que há a 
necessidade de cuidados in-
tensivos, aumentando a dis-
ponibilidade de leitos para 
tratamento de outras doen-
ças, entre elas a COVID.

vACinAs 
Covid x influenzA

Médicos recomendam que 
as pessoas respeitem o prazo 
entre as duas vacinas para 
não prejudicar os efeitos de-
las. O pedido dos especialis-
tas é de que o intervalo entre 
as doses das vacinas contra 
COVID e Influenza seja de 
no mínimo 14 dias.

PREVENÇÃO

Gripe: Campanha de Vacinação 
contra Influenza

intervalo 
entre as 
doses da 

vacina 
contra a 

coViD-19 e 
influenza 

devem 
ser no 

mínimo 
de duas 

semanas
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esportes
VÔLEI

Ação social: campanha 
de doação de sangue 

O Vôlei Taubaté está 
realizando nesta se-
mana a campanha 

SANGUE AZUL. A ação visa 
incentivar os torcedores da 
equipe e fãs do voleibol de 
Taubaté a doar sangue para 
o hemocentro da cidade.

Quem realizar a doação po-
derá preencher um cupom e 
depositar na urna que ficará 
no próprio hemocentro, con-
correndo a uma camisa da 
equipe autografada por todo 
o elenco da atual temporada. 
A campanha vai até amanhã 
(16). O horário de atendimen-
to no Hemocentro de Taubaté 
é das 8h às 11h, e das 13h às 
16h. O Hemocentro está loca-
lizada à Avenida Inglaterra, 
nº 190, Jardim das Nações.

Os doadores podem agendar 
a doação pelo site www.he-
mocentro.fmrp.usp.br/agen-
de ou comparecer no horário 
de atendimento do hemocen-
tro. O atendimento é por or-
dem de chegada.

O uso de máscara é obriga-
tório conforme Decreto Esta-
dual, por conta da pandemia 
de COVID. Asim como evitar 
não levar crianças e idosos 
como acompanhantes. 

Podem doar sangue pessoas 
entre 16 e 69 anos e que es-

tejam pesando mais de 50kg. 
Além disso, é preciso apre-
sentar documento oficial com 
foto e menores de 18 anos só 
podem doar com consenti-
mento formal dos responsá-
veis. Pessoas com febre, gripe 
ou resfriado, diarreia recente, 
grávidas e mulheres no pós
-parto não podem doar tem-
porariamente.

Conheça os requisitos para 
doar sangue

. Estar alimentado. 
Evite alimentos gordurosos 
nas 3 horas que antecedem a 

doação de sangue;
. Caso seja após o almoço, 

aguardar 2 horas;
. Ter dormido pelo menos 6 
horas nas últimas 24 horas;

. Pessoas com idade entre 60 
e 69 anos só poderão doar 
sangue se já o tiverem feito 

antes dos 60 anos.
. A frequência máxima é de 
quatro doações de sangue 
anuais para o homem e de 

três doações de sangue 
anuais para as mulheres;

. O intervalo mínimo entre 
uma doação de sangue e 

outra é de dois meses para
 os homens e de três meses 

para as mulheres.

FUTEBOL AMADOR

Futebol – 
História de Taubaté
Na coluna “Futebol – História de Taubaté” desta 
semana, o jornal Voz do Vale & Região retorna 
ao final da década de 1980. 

A imagem ao lado é da formação do Esporte Clu-
be Ipanema antes de uma partida no campo do 
São João na temporada de 1988. 

Entre os destaques da foto está Arismar Costa, 
que atualmente atua como coordenador do fu-
tebol feminino de Taubaté, e junto a ele na ima-
gem, seu filho Arismar Júnior, treinador do time 
feminino da cidade.

Em pé: Carlão, Amaro, Toninho “Carroceiro”, 
Artur, Pacheco, Jorge Paraná, Paulinho,

 Zezão e Pedroso

Agachados: Arismar Costa, Paraná, João 
“Dentista”, Luiz Carlos, Jorginho e Chimbica

MEMÓRIA VIVA

Liga adiciona três novas 
competições ao calendário

Moacir Silva Santos

Memória do Futebol Amador de Taubaté

Sênior 35, Copa LMFT e Campeonato de Aspirantes passarão a integrar 
o quadro de torneios em Taubaté

Quando a bola vol-
tar a rolar nos gra-
mados do futebol 

amador de Taubaté, a 
Liga Municipal de Fute-
bol passará a organizar 
três novos torneios na 
cidade. Serão eles: Cam-
peonato Sênior 35, Copa 
LMFT e Campeonato As-
pirantes (Sub23).

“Além dos campeonatos 
que a Liga organiza anu-
almente, já começamos 
a trabalhar em mais três 
competições. O Sênior 35 
servirá como uma tran-
sição dos jogadores da 
categoria amador para a 
categoria Veterano e po-
derá ser disputado pelas 
equipes filiadas a Liga. 
A Copa LMFT deverá se-
guir os moldes da Copa 
do Brasil, com jogos de 
mata-mata e poderá ser 
disputada pelos clubes 
filiados e registrados. O 
Campeonato de Aspiran-
tes foi criado para agre-
gar ao torneio Sub20, que 

passou a ser disputado 
em 2017”, destacou Diego 
Magalhães, presidente da 
Liga.

A entidade planeja reali-
zar, assim que possível, 
uma reunião com mem-
bros dos clubes e joga-
dores do futebol amador 
para dar início oficial ao 
planejamento dos tor-
neios. “Vários clubes e 
jogadores já nos procura-
ram para saber detalhes 
dos torneios. Quando for 
sanitariamente possível 
marcar uma reunião, ire-
mos nos encontrar para 
começar a moldar estes 
novos campeonatos”, 
completou Diego.

Para a realização des-
tes três novos torneios, 
a Liga não irá utilizar a 
verba repassada pela Pre-
feitura, que é investida 
no pagamento das taxas 
aos árbitros que atuam 
nas partidas organizadas 
pela entidade.  

“Vale destacar que estes 
três novos campeonatos 
terão a arbitragem custe-
ada pelos clubes partici-
pantes. O valor será divi-
dido e cada equipe arcará 
com sua parte no paga-
mento. A ideia é de que 
estes torneios sejam rea-
lizados no início de cada 
temporada, fazendo com 
que existam competições 
do futebol amador da ci-
dade durante todos meses 
dos anos”, completou o 
presidente da Liga.

Desta forma, a entidade 
será a responsável pelas 
seguintes competições no 
futebol masculino da ci-
dade: Campeonato Ama-
dor Primeira, Segunda 
e Terceira Divisões, Ve-
teranos 40, 50 e 60 anos, 
Sub09,11,13,15,17 e 20, 
Torneio Renato Braga, 
Sênior 35, Copa LMFT 
e Campeonato de Aspi-
rantes. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e com peso corporal

acima de 50 kg
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADO: PRADO 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI PROCESSO: 
16.722/2021 ASSINATURA: 13/04/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) APARELHOS DE 
AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO INCLUSA VALOR: R$ 19.800,00 
VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 220/20  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 40.255/20 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: TAKAO PLACAS 
MERCOSUL LTDA. PROCESSO: 15.656/2021 ASSINATURA: 14/04/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA 
PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE VALOR: R$ 119,90 VIGÊNCIA: 03 
MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 41/20  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 24.692/20 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: TAKAO PLACAS 
MERCOSUL LTDA. PROCESSO: 15.065/2021 ASSINATURA: 14/04/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA 
PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE VALOR: R$ 239,80 VIGÊNCIA: 03 
MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 41/20 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 24.692/20 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. 
 
PORTARIA Nº 625, DE 14 DE  ABRIL DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo nº 67.746/2019, 
R E S O L V E:  

I – Considerar nomeada a Sra. Regina Cristina de Castro Mello – 2ª Suplente, 
como integrante do Conselho Tutelar II de Taubaté, no período compreendido de 23/03/2021 a 
06/04/2021, durante o impedimento da Conselheira Tutelar Benedita Matilde Alves de Almeida, por 
motivo de férias.  

II – Considerar nomeado o Sr. Celso Benedito de Jesus – 5º Suplente, como 
integrante do Conselho Tutelar II de Taubaté, no período compreendido de 22/03/2021 a 05/04/2021, 
durante o impedimento da Conselheira Tutelar Noeli Morais de Oliveira Toledo, por motivo de licença 
saúde. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº 624 , DE  14  DE ABRIL   DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo nº 67.746/2019, 
R E S O L V E:  

Considerar nomeada a Sra. Regina Cristina de Castro Mello – 2ª Suplente, como 
integrante do Conselho Tutelar I de Taubaté, no período compreendido de 05/03/2021 a 19/03/2021, 
durante o impedimento da Conselheira Tutelar Alessandra Dias dos Santos, por motivo de férias.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA SES Nº45, DE 07DE ABRIL DE 2021R. MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO 
DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 236, de 21 de 
Dezembro de 2010 e termos do artigo 10 da Lei Complementar nº 177, de 29 de novembro. 
R E S O L V E: 

Altera a Portaria SES nº 04 de 13 de Janeiro de 2021, atribuindo à servidora CRISTIANE SAVIO 
ZANDONADI, matrículanº 1.282, Chefe da Divisão de Controle Financeiro e Auditoria a incumbência 
de análise, indicação e validação das dotações orçamentárias para a realização das despesas e respectivos 
saldos financeiros, conforme previsto pela Área de Planejamento em Saúde, inclusive, realizar eventuais 
remanejamentos pertinentes, como também, elaboração de processos para criação de saldos de exercícios 
anteriores e avaliação dos trabalhos da equipe de acompanhamento contratual. 
Esta Portaria retroage seus efeitos a 22 de Março de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 07de Abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Dr. Mario Celso Peloggia 
Secretário de Saúde 
 
PORTARIA SEO  Nº 37, DE 14 DE ABRIL DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Cessar os efeitos da Portaria SEO nº 12 , de 09 de Fevereiro de 2021, que designou o servidor RÉGIS 
HENRIQUE GONÇALVES – matrícula 34928, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço 
de Produção de Massa Asfáltica, subordinada à Secretaria de Obras. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 14 de Abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
PORTARIA SEO Nº 38  , DE 14 DE ABRIL DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Designar o servidor RÉGIS HENRIQUE GONÇALVES , titular de cargo efetivo – matrícula 34928, 
para exercer a função de confiança de Supervisor Técnico da Usina de Asfalto – Ref. “44”, subordinada à 
Secretaria de Obras, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; 
c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos 
correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de  Abril  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
PORTARIA SEO Nº 39  , DE 14 DE ABRIL DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Designar a servidora ROSANA ELISETE PEREIRA , titular de cargo efetivo – matrícula 22349, para 
exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de Produção de Massa Asfáltica – Ref. “36”, 
subordinada à Secretaria de Obras, nos termos da Lei Complementar 236, de 21 de dezembro de 2010 e 
suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 2013, fazendo jus aos vencimentos 
correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  14 de  Abril  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIAS DE EXONERAÇÃO A PEDIDO 

 
PROCESSO Nº. 15.882/21 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/21 
DE S P A C H O :1 – Ratifico o presente processo nos termos dos documentos em anexo, apresentados 
pela Secretaria de Serviços Públicos, 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 prestação de serviço de 
remoção de poste;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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO   
DE  ENERGIA  S.A.,no   valor   total   de R$ 275.005,51 (Duzentos e setenta e cinco mil, cinco reais e 
cinquenta e um centavos);4 – Ao Serviço de Controle de Contratos e Convênios, para providências 
cabíveis;5 – À Secretaria de Serviços Públicos, para acompanhamento. G.P., aos 14/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 18.497/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa:SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 5.162,50 (Cinco mil cento 
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
 PREFEITO MUNICIPAL 
 

645 14/04/2021 

Exonerar, a pedido e a contar de 14/04/2021, o(a) servidor(a) Janaina 
Baldoino de Souza, titular do cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na 
Secretaria de Saúde.  
(Proc. nº. 19.173/2021) 
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PROCESSO Nº. 18.683/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa:NDSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 924,00 (Novecentos 
e vinte e quatro reais); G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 18.485/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/19 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de material odontológico, constante do presenteprocesso, a favor 
das empresas: VALECIR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚGICOS EIRELI - EPPno valor de R$ 
338,00 (Trezentos e trinta e oito reais); DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELIno valor de R$ 2.707,00 (Dois mil setecentos e sete reais); 
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELIno valor de R$ 1.307,35 (Um mil trezentos e sete reais e 
trinta e cinco centavos); ODONTOSUL LTDAno valor de R$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais); 
AIRMED EIRELI EPP no valor de R$ 493,80 (Quatrocentos e noventa e três reais e oitenta 
centavos).Totalizando R$ 5.044,15 (Cinco mil e quarenta e quatro reais e quinze centavos); G.P, aos 
13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  18.591/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
emplacamento, constante no presente processo, a favor da firma: TAKAO PLACAS MERCOSUL 
LTDA ME, no valor total de R$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais);G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  18.516/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
plotagem e instalação e retirada de adesivos, constante no presente processo, a favor da firma: 
DANPRINT COMERCIO E SEVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, no valor total de 
R$ 906,63 (Novecentos e seis reais e sessenta e três centavos);G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 18.488/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de conserto 
e manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos rodoviários, constante do presente 
processoa favor da empresa: TAMEL TRATORES E MÁQUINAS TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP, no valor total de R$ 5.464,35 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco 
centavos);G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº 18.561/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de berço, constante no presente processo, a favor da empresa: 
OLIDEF CZ IND. COM. APARE. HOSP. LTDA., no valor total de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil 
reais);G.P, aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos  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, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 11/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de 
equipamentos hospitalares, por um período de 12 meses, improrrogáveis, com encerramento dia 30.04.21 
às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 63/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de baterias 
automotivas para utilização na Frota da Prefeitura Municipal de Taubaté, por um período de 12 meses, 
improrrogáveis, com encerramento dia 30.04.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 39/21 - Edital I, que cuida da aquisição de protetor solar, com encerramento dia 
30.04.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 61/21, que cuida da aquisição de uniforme eletricista completo e uniforme 
operacional completo, com encerramento dia 30.04.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 

PMT, aos 14.04.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
DECRETO Nº  14.991, DE 14 DE ABRIL   DE 2021 
Dispõe sobre o recebimento do Loteamento Residencial Charles Schneider, no Bairro do Pinhão, Distrito 
de Quiririm. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, nos uso de suas 
atribuições legais, à vista dos elementos constantes do Processo nº 43.237/2013, e 
Considerando o parecer da Secretaria de Obras (fls. 311 e 312), informando que a execução dos serviços 
de drenagens subterrâneas, superficiais, pavimentação e terraplanagens estão conforme os projetos 
apresentados; 
Considerando o parecer da Secretaria de Mobilidade Urbana (fls. 310), informando que não se opõe à 
expedição do Termo de Recebimento de Obras com relação ao sistema viário interno; 
Considerando o parecer da Secretaria de Meio Ambiente (fls. 309), informando que atende as diretrizes 
ambientais emitidas à época pela mesma; 
Considerando o Termo de Compromisso assinado pelo Secretário de Serviços Públicos (fls. 341); 
Considerando a Licença de Operação de Loteamento emitida pela CETESB (fls. 318 e 319); 
Considerando o Atestado de Conclusão de Obras emitido pela SABESP (fls. 317) e, 
Considerando o Contrato de Doação e Cessão de Sistema de Abastecimento de Água e de Sistema de 
Esgotos Sanitários do Loteamento Residencial Charles Schneider, Município de Taubaté (fls. 320 a 325 e 
335 a 340). 
D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam declaradas oficialmente reconhecidas a urbanização do terreno e aceitação dos logradouros 
e áreas públicas referentes à implantação do Loteamento denominado “RESIDENCIAL CHARLES 
SCHNEIDER”, no Bairro do Pinhão. 
Art. 2º Ficam liberados da Prefeitura Municipal de Taubaté, como hipoteca os lotes nºs 15 e 16, da 
Quadra A e os lotes 10 e 11 da Quadra B, do Loteamento Residencial “RESIDENCIAL CHARLES 
SCHNEIDER”. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 
Secretário de Planejamento 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 14 de abril  de 2021. 
ADRIANO VITERBO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 461, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
Autoria: Prefeito Municipal 

Dispõe sobre a criação de Lei Municipal que 
estabelece prazo para a recontratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, de acordo artigo 17 
da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 
2007, sob os termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Em se tratando de caráter transitório para o ano letivo de 2021, os docentes 
contratados sob regime temporário com contrato encerrado no ano letivo de 2020, poderão celebrar novo 
contrato de trabalho em consonância com o previsto no art. 17 da Lei Complementar nº 180, de 21 de 
dezembro de 2007, desde que atendidos os seguintes requisitos: 

I - classificação em processo seletivo simplificado; 
II - decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término do contrato anteriormente 

celebrado. 
Art. 2º Em caso de absoluta necessidade, devidamente justificada pela autoridade contratante, 

o disposto no artigo anterior poderá ser aplicado para o ano letivo de 2022 e, limitado ao número máximo 
de 50% (cinquenta por cento) das contratações que tenham sido celebradas no ano letivo de 2021. 

Art. 3º O decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término do contrato 
anteriormente celebrado, poderá ser aplicado uma única vez, para cada docente contratado. 

Art. 4º Considerando os termos do art. 3º desta Lei Complementar, após a extinção do 
contrato anteriormente celebrado, fica vedada, sob pena de nulidade, a contratação do mesmo docente 
antes de decorridos 12 (doze) meses do último vínculo. 

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária 
específica e mediante prévia autorização da Secretaria de Administração e Finanças. 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de abril de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
GABRIELA ANTONIA CÔRREA DA SILVA 
Secretária de Educação 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 14 de abril de 2021. 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
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Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento   
Village da Serra  

CNPJ: 11.396.921/0001-31 
 
 

Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento Village da Serra  
Rodovia SP 123, Km 17 + 517m, Paraiso – Tremembé – SP / CEP: 12120-000  

Telefones: (12) 99771-7264 (Secretaria) / 99769-2068 (Portaria)  
 

  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETRÔNICA (VIRTUAL)  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
  

Tremembé, 14 de abril de 2021.   
  

Devido a pandemia de COVID-19 e seguindo as orientações do Ministério da Saúde e demais 
Órgãos Públicos desaconselhando a realização de Assembleias Presenciais, vimos através desta, 
convocar todos os proprietários de unidades para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
Eletrônica (Virtual) da Associação dos Proprietários e Adquirentes de Lotes no Loteamento Village da 
Serra, que será realizada através do portal eletrônico da BRCondos Advale, conforme segue:  

  
 Início:    Dia 29/04/2021 as 09h  
 Término:   Dia 30/04/2021 as 16h  
 Local:    cliente.brcondos.com.br  
  

Para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:  
    

1- Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2020. 
 
  

Observações:  
  
• Instruções de como se cadastrar no portal BRCondosOnline podem ser obtidas através do 0800 603 0023 ou  

(12) 3512-7870. O PIN está em seu boleto de taxa associativa no canto superior esquerdo.  
• Vídeo de instruções para votação na Assembleia virtual: https://www.youtube.com/watch?v=tyFnzZribJc.  
• O Associado poderá esclarecer suas dúvidas através do CHAT disponível no aplicativo durante o período da Assembleia. 

Fora deste período as dúvidas podem ser esclarecidas através de “chamados” pelo Portal BRCondos online.  
• Só poderão tomar parte da assembleia os associados que estiverem QUITES com suas obrigações associativas. 

Lembrando que os boletos têm prazo de compensação de 48h, portanto o pagamento deverá acontecer antes desse 
período.  

• É licito aos associados fazer-se representar na assembleia por procurador com procurações especificas, com firma 
reconhecida, para votar e deliberar sobre os assuntos tratados. As procurações deverão ser encaminhadas a Secretaria 
da Associação até o dia 23/04/2021 às 17h, após esse horário não serão mais aceitas.  

• NÃO IMPRIMIR a declaração de voto, pois não será exigida.  
  
 

__________________________________  
Jorge Luís M. Tramontin  

Presidente do Conselho Fiscal  

 
         TAUBATÉ COUNTRY CLUB 

 
 

 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 

EDITAL 
 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO TAUBATÉ COUNTRY CLUB 
 
 

Em obediência ao Estatuto Social do Taubaté Country Club aprovado na 

Assembléia Geral de 11/12/2004, especificamente nos termos do art. 29; 46; art. 48; art. 49 e 

parágrafo único; art. 50; art. 52 inciso II; art. 53; art. 75 parágrafos 1º e 2º; art. 76; art. 90 e 

seus parágrafos; art. 91; art. 92; art. 97; art. 98; art. 99 e parágrafos 1º e 2º, art. 100; bem 

como normas da Comissão Eleitoral e resolução do Conselho Deliberativo, com o objetivo 
exclusivo da realização de ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, está regularmente 

CONVOCADA a Assembléia Geral para o dia 15/05/2021, iniciando-se o processo de 

votação às 12h e encerrando-se, improrrogavelmente, às 22h do mesmo dia, proibindo-se a 

demonstração do voto, sob pena de anulação e responsabilidade administrativa, podendo 

exercer o direito de voto o associado patrimonial ativo, cônjuge ou companheiro e o remido, 

desde que quite com a tesouraria do clube, cabendo um único voto, qualquer que seja o 

número de títulos patrimoniais que possua, sendo inadmissível o voto através de procuração 

ficando, sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral, criada pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo, para dirimir eventuais impugnações e questionamentos. 

 

Taubaté, 29 de janeiro de 2021. 

 

 


