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Programa de 
incentivo ao 

emprego
O Coletivo Online, progra-
ma do Instituto Coca-Cola 
no Brasil, abriu inscrições 
para cursos que orientam 
jovens que buscam en-
trar pela primeira vez no 
mercado de trabalho. Para 
o Vale do Paraíba, estão 
disponíveis 350 vagas, via 
Projeto Esperança, parceira 
do Instituto na região.

O programa online é gra-
tuito e irá ofertar videoau-
las durante o período de 
seis semanas. O conteúdo 
tem como principais temá-
ticas o mundo do trabalho, 
a elaboração de um plano 
de vida, o planejamento 
financeiro, a construção de 
currículo, e como se pre-
paração para entrevistas e 
processos seletivos. 

Ao término do curso, os jo-
vens serão convidados a se 
cadastrarem nas comuni-
dades de vagas do progra-
ma, podendo se candidatar 
aos processos seletivos de 
uma rede de 400 parceiros 
empregadores. 

Os interessados em partici-
par devem acessar o site do 
Instituto para realizar a ins-
crição. O Projeto Esperança 
fica localizado no Jd. Sonia 
Maria em Taubaté. Mais 
informações podem ser ob-
tidas através do whatsapp 
(12) 99148-5041. 

Impostos: novo 
programa permite 

parcelamento 
de dívidas 

A Locomotiva São Paulo 
estará presente amanhã, 
sexta-feira, 11, em Tauba-
té. O plano, que ajuda na 
implantação de projetos 
de combate à pandemia, já 
visitou diversas cidades.
Pensando em como salvar 
a Economia sem deixar de 
lado a Saúde, parlamenta-
res do MBL, se juntaram 
para criar um conjunto de 
Projetos de Leis que busca 
ajudar os comércios, auxi-
liar na vacinação e garantir 
a austeridade fiscal.Verea-
dores e prefeitos de diver-
sos municípios tabém em-
barcaram na Locomotiva 
para aplicar as medidas em 
todas as regiões do estado. 

PrOJETOS DE COMBATE 
à PAnDEMIA:

• Suspender a cobrança do 
IPTU, ISSQN, ITBI e da 

dívida ativa do município 
dos contribuintes impedi-
dos de prestar serviços e 

desenvolver suas ativida-
des durante a pandemia

• Permitir o uso de veícu-
los de propriedade ou sob 
administração direta ou 

indireta de todos os órgãos 
dos municípios, para auxi-

liar na vacinação de idosos, 
pessoas com dificuldade de 
locomoção e da população 

vulnerável economicamente
• Impedir a realização 

de novas despesas durante 
o período de pandemia

• Permitir o funcionamento 
dos estabelecimentos 
comerciais no âmbito 

municipal por pelo menos 
10 horas diárias durante 
o enfrentamento do novo 

coronavírus

Pág. 03
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EMPREGOS

Mercado 
de Trabalho

O Seade, divulgou ontem, 
quarta-feira (9), com base 
no cadastro Geral de em-
pregados e desempre-
gados (caged), números 
positivos com relação aos 
postos de trabalho gera-
dos no 1º trimestre deste 
ano. 

de janeiro a março de 
2021 foram gerados 
211.369 (1,7%) postos 
de trabalho no estado de 
São Paulo. em compara-
ção com o 1º trimestre de 
2020, o aumento foi de 
147.853 (1,2%) postos de 
trabalho.

O estoque de empregos 
formais do estado, em 
março de 2021, totalizava 
12.451.343, o que repre-
senta 31,0% do total de 
empregos do brasil.   

Por setores da econo-
mia, houve acréscimos 
na construção (6,1%), na 
indústria (3,1%) e nos 
serviços (1,6%) e relativa 
estabilidade no comércio 
(0,2%) e na agricultura, 
pecuária e pesca (-1,1%). 

destacam-se ainda as ocu-
pações com maior número 
de admissões: alimenta-
dores de linha de produ-
ção; técnico de enferma-
gem; trabalhadores da 
cultura de cana-de-açú-
car; assistentes adminis-
trativos e faxineiros. e, no 
sentido oposto, aquelas 
com maior número de de-
missões: trabalhadores no 
cultivo de árvores frutífe-
ras; vendedores de comér-
cio varejista; operadores 
de caixa; atendentes de 
lanchonete e atendentes 
de lojas e mercados. 

na região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e lito-
ral norte (rMVale) foram 
criados 5.920 postos de 
trabalho no 1º trimestre 
de 2021. O resultado de-
correu de 56.678 admis-
sões e 50.758 desliga-
mentos.
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Os vereadores de 
Taubaté apro-
varam na últi-
ma terça-feira 

(8), durante Sessão, o Pro-
jeto de Lei Ordinária de 
autoria do prefeito, que 
altera a lei que permitiu a 
adesão de Taubaté ao con-
sórcio de vacinas, em re-
lação a um artigo que so-
freu alteração por emenda 
parlamentar.

A emenda autorizou o 
Poder Executivo a abrir 
créditos adicionais inde-
pendentemente de auto-
rização legislativa e dos 
limites fixados por lei. De 
acordo com a mensagem 
encaminhada pelo prefei-
to à Câmara, essa autori-
zação ilimitada é proibida 
pela Constituição Federal.

Para corrigir isso, o proje-
to de lei autoriza o Poder 
Executivo a “abrir crédi-
tos adicionais especiais, 
podendo ser suplemen-
tados em caso de neces-

sidade”. Tais créditos de-
pendem de autorização 
do Poder Legislativo. A 
proposta depende de se-
gunda votação para ser 
encaminhada à sanção do 
Executivo.

Carbonne 
reafirma: 

TaubaTé preCisa 
sair na frenTe

“Estamos trantando de 
vidas, a política precisa 
ser deixada de lado. não 
podemos deixar que um 
impasse ou questão pesso-
al  sobreponha a confiança 
que em nós foi deposita-
da, Taubaté precisa sair 
na frente e garantir a va-
cinação para todos, já per-

demos muitos e precisa-
mos honrar e representar 
nossos taubateanos com 
responsabilidade. É uma 
carta branca da Câmara ao 
Prefeito para que ele trilhe 
no caminho de salvar vi-
das”, disse Carbonne.

emendas 
parlamenTares

As emendas parlamenta-
res apresentadas ao Or-
çamento 2021 que não 
podem ser realizadas por 
impedimentos insuperá-
veis deverão ter nova des-
tinação com a aprovação 
do projeto de lei ordiná-
ria 61/2021, de autoria do 
prefeito José Saud (MDB). 
A proposta teve aval da 
Câmara de Taubaté.

São r$ 149.085 em créditos 
adicionais especiais e r$ 
1.232.162,50 em créditos 
adicionais suplementa-
res referentes a emendas 
dos vereadores Boaner-
ge (PTB), Diego Fonseca 

e rodson Lima Bobi, do 
PSDB, Douglas Carbonne 
(DEM), Dentinho (PSL), 
neneca (PDT) e Vivi da 
rádio (republicanos).

Emenda da Comissão de 
Finanças da Câmara, apro-
vada com o texto, promo-
ve adequação textual, em 
conformidade com novos 
valores de receita regis-
trados pela Prefeitura e 
oficiados à Câmara, me-
nores do que a previsão 
do projeto orçamentário, 
o que impacta diretamente 
no montante em emendas 
apresentadas pelos parla-
mentares. 

adiado

A pedido do vereador 
Douglas Carbonne (DEM), 
foi adiada por duas ses-
sões, a discussão do Proje-
to de Lei que regulamenta 
o resgate, pelo proprietá-
rio, de animais de médio 
e grande portes recolhidos 
pela Prefeitura.

Câmara aprova correção na lei sobre 
consórcio de vacinas

EM DISCUSSÃO

Vereador Jessé requer 
internet para alunos 
da Rede Municipal

O Vereador Jessé Silva (PL) apresentou durante 
a Sessão Ordinária realizada na última terça-fei-
ra (8), um requerimento ao Chefe do Executivo, 
para que seja distribuído chip de acesso à inter-
net, aos alunos carentes na Rede Municipal. 

“Com as aulas online o acesso à internet é essen-

cial para o bom desempenho de nossas crianças” 
declarou o parlamentar. Ainda durante a Sessão, 
vários parlamentares se manifestaram a favor 
do Requerimento do Vereador Jessé Silva. 

Ontem, quarta-feira (9), o vereador se reuniu 
com o prefeito José Saud no Palácio Bom Con-
selho, que recebeu com entusiasmo a proposta. 
Nos próximos dias, o prefeito Saud deve se reu-
nir com a Secretária da pasta, Professora Gabrie-
la, para discutir a proposta e a implantação na 
Rede de Ensino de Taubaté. Um levantamento 
inicial feito pelo vereador Jessé, apontou que a 
ação deve beneficiar cerca de 30 mil estudantes 
do município.

Prefeito José Saud que também é professor, 
recebeu muito bem a proposta do vereador Jessé para

valorizar ainda mais os alunos da rede de ensino municipal 
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IMpOStOS

*Da Redação

O Governo do Estado de 
São Paulo lançou um 
programa que permi-
tirá a pessoas e seto-

res econômicos atingidos pela 
pandemia de COVID-19 parce-
lar dívidas com o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) e o Imposto sobre 
Veículos Automotores (IPVA).

Serão beneficiadas pessoas físi-
cas, empresas dos setores de co-
mércio varejista, bares e restau-
rantes, bem como as classificadas 
como microempresa e empresa 
de pequeno porte.

O programa possibilitará o par-
celamento em até 60 meses de 
débitos de ICMS do ano de 2020 
inscritos em dívida ativa, contan-
do com desconto exclusivo de até 
40% em juros e multas. 

Os contribuintes pessoa física de 

IPVA terão condições diferencia-
das para pagamento e parcela-
mento dos débitos inscritos em 
dívida ativa dos anos de 2017 a 
2020.

“A transação tributária [parcela-
mento] é uma ferramenta inova-
dora de cobrança que melhorará 
a arrecadação e viabilizará não 
apenas a extinção de processos 
judiciais, como também a rápi-
da regularização de situações 
jurídicas tributárias”, destacou a 
Secretaria de Fazenda e Planeja-
mento do Estado.

Os detalhes sobre o parcelamen-
to das dívidas e demais informa-
ções podem ser encontrados no 
site: www.dividaativa.pge.sp.
gov.br/transacao.

iCms

O município de Taubaté ultra-
passou no mês de maio a marca 
de r$ 100 milhões arrecadados 
no ano em ICMS. De acordo com 

os dados do governo estadual, o 
município chegou a r$ 101,9 mi-
lhões recebidos do tributo desde 
janeiro. O montante representa 
um aumento de 27,43% na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, quando a cida-
de havia arrecadado quase r$ 80 
milhões referentes ao imposto.
 
Em junho, no primeiro repasse 
feito pelo Governo, Taubaté rece-
beu 5.952.953,05 em ICMS. 

ipVa

Em 2021, Taubaté recebeu de 
IPVA a quantia total de r$ 
43.956.544,50. A verba foi repas-
sada pelo governo nos quatro 
primeiros meses do ano, sendo a 
maior parte dela em janeiro (r$ 
24.321.797,86). 

nos demais meses do ano, 
os repasses foram: Feverei-
ro (10.652.872,82), Março 
(r$ 6.869.111,79) e Abril (r$ 
2.112.762,03). 

ouTros imposTos

na última semana do mês de 
maio, a Câmara Municipal de 
Taubaté realizou Audiências Pú-
blicas onde foram apresentados 
pelas Secretarias Municipais nú-
meros sobre a atividade financei-
ra no 1º quadrimestre de 2021. 

A arrecadação de Taubaté entre 
janeiro e abril teve um refor-
ço significativo com os R$ 60,8 
milhões de Imposto Sobre Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), que entraram 
nos caixas da Prefeitura. no en-
tanto, a arrecadação do Imposto 
Sobre Serviços (ISS), somou r$ 
22 milhões, número abaixo do 
esperado.

no total, durante os quatro pri-
meiros meses de 2021, a receita 
municipal foi de r$ 440 milhões, 
equivalente a 37,83% do estima-
do para o ano, e a despesa che-
gou a r$ 268 milhões, ou 23,07% 
da expectativa anual.

Programa permite parcelamento 
de dívidas de ICMS e IPVA

Serão beneficiadas pessoas físicas, empresas dos setores de comércio varejista, bares e restaurantes

PIB paulista cresce quase 
2% no primeiro 
trimestre
O PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São 
Paulo cresceu quase 2% no primeiro trimes-
tre deste ano em relação ao último de 2020, 
de acordo com dados da Fundação Seade. Os 
resultados positivos elevam as projeções de 
crescimento do PIB para 2021. 

Segundo a pesquisa, o Estado de São Paulo 
deve crescer acima de 6% este ano, poden-
do chegar a 7,6%. O resultado mostra que se 
mantém a tendência de aceleração. 

Em 2020, enquanto o PIB brasileiro recuou 
4,1%, o Estado de São Paulo cresceu 0,3%, 
mesmo sob os efeitos da pandemia causada 
pelo Coronavírus.

“São Paulo mostra que é possível fazer mais. A 
economia paulista deu mais um sinal de força 
ao se expandir mesmo em meio à pandemia”, 
destacou o Secretário da Fazenda e Planeja-
mento, Henrique Meirelles.

Nos primeiros quatro meses deste ano, São 
Paulo cresceu 8,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Ao se observar apenas 
o mês de abril deste ano, o crescimento foi de 
18,9% em relação ao mesmo período do ano 
passado, de acordo com o PIB+30, outro indi-
cador da Fundação Seade.
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UnItAU

Encontro de Professores e Alunos 
do Vale do Paraíba

Com o objetivo de 
promover uma edu-
cação inclusiva e 

fortalecer os agentes de 
transformação social em 
suas comunidades, o Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada 
da Universidade de Tauba-
té (UnITAU) realizará no 
mês de agosto, a primeira 
edição do Encontro de Pro-
fessores e Alunos do Vale 
do Paraíba (Epava).

As inscrições são gratuitas, 
e já podem ser realizadas 
no site da Universidade. A 
programação do encontro 
contará com a apresentação 
de conferências, lives, rela-
tos de experiências de alu-
nos e professores e comuni-
cações acadêmicas. A ideia 
é divulgar práticas docen-
tes e discentes relacionadas 
às áreas do conhecimento 
(linguagens, matemática, 
ciências da natureza e ci-
ências humanas) do ensino 
fundamental e do ensino 
médio.

“Consideramos todo cida-
dão um agente de transfor-
mação. Buscamos com esse 
encontro fazer com que 
alunos e professores que 
não se consideram pesqui-
sadores passem a refletir 

sobre suas práticas educa-
tivas e seus impactos so-
ciais”, afirmou o Prof. Dr. 
Francisco Estefogo, que in-
tegra a comissão organiza-
dora do evento.

De acordo com o professor, 
o encontro nasce alinhado 
com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentá-
vel (ODS) propostos pela 
Organização das nações 
Unidas (OnU). O docu-
mento “Transformando 
nosso mundo: a Agenda 
2030 para o desenvolvi-
mento sustentável” foi 
adotado na Assembleia Ge-
ral da OnU em 2015 e reú-
ne 17 objetivos.

“Temos, pelo menos, qua-
tro objetivos inseridos no 
contexto da Agenda 2030. 
São eles a educação de qua-
lidade (ODS 4), a igualda-
de de gênero (ODS 5), a 
redução das desigualdades 
(ODS 10) e as cidades e co-
munidades sustentáveis 
(ODS 11)”.

O professor comentou tam-
bém que, a partir desta pri-
meira edição, o Encontro 
de Professores e Alunos do 
Vale do Paraíbadeve passar 
a integrar o calendário anu-
al de eventos do mestrado. 

Realizado 
pela 

UNITAU, 
programa 

será 
realizado 

de maneira 
online 

durante o
mês de 
agosto

Durante as quintas-
feiras de junho, 
mês em que se 

comemora o Dia do Ci-
nema nacional, a versão 
remasterizada do clássico 
“O Auto da Compadeci-
da” será exibida nas telas 
da Cinemark.  As sessões 
contam com o apoio do 
Projeta Brasil - ação rea-
lizada anualmente pela 
rede com o objetivo de 
promover o cinema na-
cional - e integram o pro-
jeto “TBT Cinemark”, que 
promove exibições de fil-
mes de sucesso em todos 
os complexos da rede. 

O objetivo do projeto é 
abrir espaço para clássi-
cos do cinema e também 
para filmes que marca-
ram época, mesmo que 
recentemente. Os ingres-
sos têm preço promocio-
nal - r$16,00 a inteira e 
r$8,00 a meia-entrada - e 
podem ser adquiridos no 
site ou no APP da Cine-
mark.

Dirigido por Guel Arraes, 
“O Auto da Compadeci-
da” é uma adaptação da 
obra do dramaturgo pa-
raibano Ariano Suassuna 
(1927-2014). Vencedor 
de quatro categorias do 
Grande Prêmio do Ci-
nema Brasileiro, o longa 
acompanha as aventuras 
de João Grilo (Matheus 
nachtergaele) e Chicó 
(Selton Mello), dois jovens 
nordestinos que vivem de 
golpes para sobreviver. 
A dupla vive enganando 
a todos em um pequeno 

vilarejo no sertão da Para-
íba, e somente a aparição 
de nossa Senhora (Fer-
nanda Montenegro) é ca-
paz de salvar a dupla.

“‘O Auto da Compade-
cida’ tem um lugar espe-
cial no coração dos bra-
sileiros e, no mês em que 
comemoramos o Dia do 
Cinema nacional, vamos 
presentear nossos clien-
tes com a possibilidade 
de assisti-lo na tela gran-
de através do TBT Ci-
nemark. Estamos muito 
orgulhosos desse projeto, 
que faz com que o público 
possa matar a saudade de 
filmes icônicos com todo 
o conforto, segurança e 
tecnologia do cinema”, 
afirmou Daniel Campos, 
Diretor de Marketing da 
Cinemark. 

Para tornar a experiência 
ainda mais completa e ex-
clusiva, na compra de um 
bilhete para uma sessão 
do “TBT Cinemark”, o 
cliente ganha um ingres-
so colecionável do filme 
escolhido. Aqueles que 
completarem cinco in-
gressos ganham uma sur-
presa. As sessões seguem 
os protocolos de seguran-
ça validados pelo hospital 
Albert Einstein e imple-
mentados pela Cinemark.

Em Taubaté, a 
unidade do Cinemark 

está localizada nopiso 
superior do Via Vale 

Garden Shopping

SÉtIMA ARtE

Cinemark reapresenta o 
clássico “O Auto da Compadecida”

Filme foi 
vencedor 
de quatro 
categorias 
do Grande 

Prêmio 
do Cinema 
Brasileiro

Programa de recuperação 
de créditos da UNITAU 
começa dia 14
O Programa de recuperação de créditos (PRC) da 
Universidade de Taubaté passa a vigorar a partir 
do dia 14 de junho. 

Conforme prevê a Lei Municipal 5.627/2021, o 
PRC deve vigorar por um prazo de seis meses, 
com a possibilidade de prorrogação por uma vez 
em igual período. 

Serão beneficiados pelo programa alunos e ex
-alunos dos cursos de graduação e de pós-gradu-
ação da UNITAU, além dos estudantes da Escola 
de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. 

O PRC vai permitir o parcelamento de débitos 
contraídos até 31/12/2020. O pagamento de 
parcelas mensais deve ser no valor mínimo de 
R$ 300. Os percentuais de abatimento do valor 
da multa e dos juros ocorrem conforme o total 
do parcelamento. O pagamento em até 12 parce-
las, por exemplo, implica no abatimento total de 
multa e juros. Caso o débito seja dividido entre 
37 e 48 parcelas, o percentual de abatimento cai 
para 70%. 

O agendamento de dia e horário para atendi-
mento na Procuradoria Jurídica e na Pró-reitoria 
de Economia e Finanças deve ser feito de forma 
remota. Os atendimentos presenciais serão li-
mitados a apenas uma pessoa por vez e somente 
mediante agendamento prévio online.  

Os atendimentos também poderão ser realiza-
dos pelo call center da UNITAU através do tele-
fone (12) 3042-1817, ou pelo e-mail: suporte.
unitau@paterno.com.br. 

Os interessados devem apresentar documentos 
originais e cópias de identidade, CPF e compro-
vante de residência.  
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esportes

Futebol – 
História de Taubaté
Na segunda metade da década de 1960 e logo no 
início de 1970, em virtude de problemas finan-
ceiros, o Esporte Clube Taubaté afastou-se das 
competições profissionais, passando a atuar ex-
clusivamente nas competições amadoras orga-
nizadas pela Liga Municipal de Taubaté.

A foto ao lado foi registrada antes de uma partida 
do Burro da Central no estádio Joaquinzão no ano 
de 1971. O time era composto por destaques do fu-
tebol da cidade e comandado pelo técnico Rosano.

Em pé da esquerda para direita: Rosano 
(treinador), Alemão, Marcon, Urbano, Hélio, 

Valdir, Marcelino, Zé Rubens e João (massagista) 

Agachados da esquerda para direita: Pedrinho, 
Tião, Pelézinho, Didi e Zoélio

MEMÓRIA vIvA

Acervo Esporte Clube Taubaté

AtLEtISMO

Taubateanos competem 
no Troféu Brasil 2021

Começa hoje, quin-
ta-feira (10) a 40ª 
edição do Troféu 

Brasil, principal competi-
ção do atletismo do país. 
O campeonato será dispu-
tado até domingo (13) em 
São Paulo. A equipe LUA-
SA de Taubaté estará pre-
sente com seus atletas na 
disputa tanto da categoria 
masculina quanto na femi-
nina em provas individuais 
e no revezamento. Confi-
ra abaixo a lista de atletas 
que representar a cidade na 
competição: 

. Feminino: 

Gabriela ribeiro Soares - 
200m, Livya Kezia - 800m, 
1500m e revezamento 
4x400m, rejane Bispo - 
800m, 1500m e reveza-
mento 4x400m e Viviane 
Amorim - 5000m, 10000m e 
revezamento 4x400m MIS-
TO

. Masculino:  

Bruno rodrigues - Lan-
çamento de Dardo, Enzo 
Barros - 100m e 200m, Ga-
briel de Sousa Silva - re-
vezamento 4x400m, Lucas 
resende - revezamento 
4x400m, Maxsuel dos San-
tos - 100m, 200m, reveza-
mento 4x400m, Jamesson 
da Silva - 1500m e reveza-
mento 4x400m, Júnior Al-
ves - 800m, 1500m e reve-
zamento 4x400m, Samuel 
do nascimento - 5000m 

e 10000m, Thiago resen-
de - 110m com barreiras e 
Vinícius Veloso - 1500m e 
revezamento 4x400m mas-
culino

. Equipes de revezamento: 

4x400m masculino (Gabriel 
de Sousa Silva, Jamesson 
da Silva Alves, Lucas re-
sende, Maxsuel dos Santos 
e Vinícius Veloso)

4x400m misto (Gabriel de 
Sousa Silva, Lucas resen-
de, Maxsuel dos Santos, 
Livya Kezia, rejane Bispo e 
Viviane Amorim)

sul-ameriCano 
sub20

O atleta Thiago resende, 
da equipe LUASA SPOrTS 
Taubaté, foi convocado 
pela CBAt - Confederação 
Brasileira de Atletismo 
para representar o Brasil 
no Campeonato Sul-Ame-
ricano de Atletismo Sub20.

A competição será reali-
zada nos dias 09 e 10 de 
julho, em Lima, no Peru. 
Thiago competirá na prova 
dos 110m com barreiras, a 
mesma já obteve este ano o 
índice para o Campeonato 
Mundial Sub 20, que será 
realizado em agosto, no 
Quênia. O atleta integra as 
categorias de base do atle-
tismo taubateano e é treina-
do pelo professor rodrigo 
Pereira.

FUtEBOL FEMInInO

Associação Desportiva Taubaté 
completa um mês de treinos presenciais

Rafael Citro

Trabalhos visam a disputa do Campeonato Paulista, que terá início em agosto

nesta quinta-feira 
(10), a equipe de 
futebol feminino 

da Associação Desportiva 
Taubaté completa um mês 
de treinamentos presen-
ciais. O time começou sua 
preparação para a tempo-
rada, de maneira remota, 
no final de fevereiro, po-
rém apenas em 10 de maio 
pôde iniciar os trabalhos 
de maneira presencial.

“A avaliação deste perío-
do de trabalho é positiva, 
as atletas chegaram fisica-
mente em forma satisfató-
ria e corresponderam nos-
sas exigências. Isso mostra 
que o trabalho remoto foi 
feito de maneira positiva, 
e hoje, com o trabalho pre-
sencial, temos uma visão 
muito boa do que temos e 
nos faz planejar de modo 
bem positivo nosso futu-
ro, que nos promete algo 
positivo”, disse o técnico 
Arismar Junior.

O time taubateano possui 
22 atletas confirmadas no 
elenco, além de outras jo-
gadoras que passaram por 
período de avaliação.  “O 
grupo é muito bom e forte. 
Tenho certeza que elas irão 
corresponder aos treina-
mentos e as exigências que 

estão por vir”, destacou o 
treinador. Os treinamen-
tos presenciais acontecem 
diariamente no Campo da 
CTI, localizado dentro do 
Completo Esportivo Félix 
Guisard. 

CampeonaTo 
paulisTa

Em 2021, a AD Taubaté es-
tará em campo para a dis-
puta do Campeonato Pau-
lista, com etimativa para 
iniciar no mês de agosto. 
Além do time taubatea-
no, outros nove clubes já 
confirmaram presença na 
competição: Corinthians, 
Palmeiras, Santos, São 
Paulo, São José, Ferrovi-
ária, red Bull Braganti-
no, nacional e realidade 
Jovem (São José do rio 
Preto). Outros três times, 
Portuguesa, Pindamo-
nhangaba e Brothers FC 
(Votuporanga), buscam 
regularizar suas docu-
mentações para também 
poderem disputar o tor-
neio. 

“Faltam nove semanas 
para o início do Campe-
onato Paulista e estamos 
nos preparando da melhor 
forma possível. Estou sa-
tisfeito com os resultados, 

mas é claro que estamos 
no aguardo da oficializa-
ção de todas as equipes 
que irão disputar a com-
petição e a tabela de jo-
gos, para que possamos, 
de uma forma ainda mais 
planejada, construir uma 
periodização para o cam-
peonato”, finalizou Junior.

no último mês de maio, a 
Federação Paulista de Fute-
bol concedeu a licença que 
permite ao clube disputar 
a próxima edição do Cam-
peonato Paulista Femini-
no. O aval foi dado após 
a coordenadora de futebol 
feminino da entidade, Ana 
Lorena Marche, visitar as 
instalações da equipe. 

elenCo

Goleiras: Yolanda, 
Adriana e Carol 

Laterais: Índia, Helen 
Souto, Carol Franco, 

Mariana, Maiara e Bia
Zagueiras: Hericka, Jerika, 

Mística e Carol Xavier
Meio-campistas: Cacá, 
Vitória Sousa e Thuany
Atacantes: Victória Liss, 
Victória Thalita, Vitória 
Eugênio, Joyce, Rafaela 

e Ana Flávia
Thiago Resende representará o Brasil no Campeonato 

Sul-Americano Sub20, que será realizado no mês de julho 
em Lima no Peru

Wagner Carmo/CBAt
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0221/2020 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PROCESSO: 22.243/20 ASSINATURA:  
01/06/2021 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 25/06/2020 E ADITADO EM 
19/04/2021 (25%)  VALOR: R$ 1.045.010,78 VIGÊNCIA: MAIS 12 MESES MODALIDADE:  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 43/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 57 INCISO II  DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E 
SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: PILÃO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO: 22.010/2021 ASSINATURA: 08/06/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DO 
JARDIM AMÉRICA LOCALIZADO NA RUA BRASILINA MOREIRA DOS SANTOS, PARQUE 
TRÊS MARIAS; MANUTENÇÃO NO TELHADO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DO FABRILAR 
LOCALIZADO NA RUA ÂNGELO VALÉRIO - QUIRIRIM E MANUTENÇÃO DO CAMPO DO 
MOURISCO LOCALIZADO NA PRAÇA SANTOS CURSINO VALOR: R$ 59.267,60 VIGÊNCIA: 
60 (SESSENTA) DIAS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO       
Nº. 39/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 19.385/20 FUNDAMENTO LEGAL: 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: MHM DO COUTO 
COMERCIAL ME  PROCESSO: 8.898/2021 ASSINATURA: 08/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE OTOSCÓPIO  EQUIPAMENTO PORTÁTIL VALOR ESTIMADO: R$ 13.500,00 VIGÊNCIA: 
12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 25/21 PROPONENTES: 15 
FUNDAMENTO LEGAL: 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, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS,  E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP PROCESSO: 14.508/2021 ASSINATURA:   
08/06/2021 OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE GUARDA CIVIS MUNICIPAIS PARA 
PORTE DE ARMA DE FOGO VALOR ESTIMADO:  R$ 604.998,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) 
MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 59/2021 
PROPONENTES: 05 FUNDAMENTO LEGAL: 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, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, 
E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0451/2019 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: OFIC. REG. 
IMOV. TIT. DOC. CIV. PESS. JURÍDICA C. TTE PROCESSO: 28.879/19 ASSINATURA: 
09/06/2021 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 
28/06/2019, PRORROGADO E SUPRIMIDO EM 26/06/2020 (38,47668266272917%) E ALTERADO 
EM 26/06/2020 (TROCA DE GESTOR) VALOR: R$ 4.000,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 163/19 FUNDAMENTO LEGAL: EM 
FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
.EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TACOMAQ 
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME PROCESSO: 24.323/2021 ASSINATURA: 09/06/2021  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, SELAGEM, LAUDO TÉCNICO E 
ENSAIO EM CRONOTACÓGRAFOS, INCLUINDO EM SUA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA E 
TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 
VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO 
VALOR:             R$ 757,86 VIGÊNCIA: 02 ANOS (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 45/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34.036/20 FUNDAMENTO 
LEGAL: 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: 24.510/2021 ASSINATURA: 09/06/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS: GOL  MARCA: VOLKSWAGEM 
- ANO/MODELO: 2021/2022 - PREFIXO: 2203 E GOL - MARCA: VOLKSWAGEM - 
ANO/MODELO: 2021/2022  PREFIXO: 2204, 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 FUNDAMENTO LEGAL: 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.  
 
LEI Nº 5630 , DE  9 DE JUNHO DE 2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
Denomina Rua Octávio Marques. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Octávio Marques, a atual Rua 1, localizada no loteamento denominado 
Residencial Itapema, situado no Bairro Independência, com início na Avenida Francisco Alves Monteiro 
e término nas Áreas Verdes 01 e 02 e no lote da Quadra A do mesmo loteamento, neste Município. 
Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres: 
Rua Octávio Marques 
“Tavinho da Estiva - Fundador do Jornal A Gazeta da Estiva” 
Art. 2º A biografia constante do anexo único fica fazendo parte integrante da presente Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 9 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 9 de junho  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 
LEI Nº 5630/2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
ANEXO ÚNICO 
BIOGRAFIA 
OCTÁVIO MARQUES 
Octávio Marques, chamado carinhosamente de “Tavinho da Estiva”, nasceu no dia 11 de dezembro de 
1934. 
Octávio era do bairro Estiva, em Taubaté. Estudou na Escola Estadual de 1º e 2º Grau “Doutor Quirino”, 
fez curso livre de Jornalismo na Escola Nacional do Rio de Janeiro (1960), trabalhou na CTI (Companhia 
Taubaté Industrial) e na Companhia Fabril de Juta, ingressando posteriormente como funcionário na EET 
(Escola de Engenharia de Taubaté), que foi incorporada à UNITAU, a partir de 6 de dezembro de 1974, 
data em que esta foi efetivamente constituída. 
Posteriormente, trabalhou em diversas repartições da autarquia municipal e ainda pertenceu à Associação 
Vale Paraibana de Imprensa, à Associação dos Velhos Jornalistas do Estado de São Paulo e à ABI 
(Associação Brasileira de Imprensa). Foi ainda Diretor da Escola de Samba Boêmios da Estiva e do 
Clube União Operária desse mesmo bairro. 
Octávio era um homem que dava a vida por sua Gazeta, que fundou em 22 de março de 1959 - o Jornal 
“A Gazeta da Estiva” -, sempre lutando pelo bairro onde morava - Estiva, na Avenida Voluntário 
Benedito Sérgio, e associava a isso um eficiente trabalho como servidor da UNITAU. Sob seu comando a 
Gazeta da Estiva patrocinou inúmeros eventos da cidade, dentre os quais corridas pedestres e provas de 
ciclismo, que marcaram época nas décadas de 1970 e 1980, com boa premiação que ele repassava aos 
vencedores, a partir do patrocínio de pessoas de vários locais de Taubaté, que conheciam seu trabalho e 
seriedade. 
Octávio Marques faleceu no dia 8 de maio de 2012 e a partir daí, sob a direção de seu filho Valmir José 
Marques, começou a nova fase com o nome original “Jornal Gazeta”. 
 
LEI Nº 5631, DE 9 DE JUNHO  DE 2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
Denomina Rua Lúcia Maria de Souza Castro. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Lúcia Maria de Souza Castro, atual Rua 3, localizada no Loteamento 
Parque Dom Pedro I, no Bairro São Gonçalo, com início na Avenida Magdalena Querido Guisard e 
término na Avenida Nivaldo Bonafé Fortes, do mesmo loteamento, neste Município. 
Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres: 
Rua Lúcia Maria de Souza Castro 
Art. 2º A biografia constante do anexo único fica fazendo parte integrante da presente Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 9 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 
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JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 9 de junho 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 
LEI Nº 5631 /2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
ANEXO ÚNICO 
BIOGRAFIA 
LÚCIA MARIA DE SOUZA CASTRO 
Lúcia Maria de Souza Castro nasceu em 26 de fevereiro de 1946, no Município de São Lourenço-MG, 
filha de Wenceslau de Souza e de Helena Teixeira de Souza. 
Contraiu matrimônio com Djalma José de Castro, em 21 de janeiro de 1971, com quem permaneceu 
casada até o falecimento do mesmo, e teve um filho, Wesley Castro. 
Lúcia veio para Taubaté ainda criança, cidade que adotou como sua, onde fez história e por ela se 
dedicou. 
Na adolescência, sempre muito engajada, apreciava os estudos e também a prática esportiva. Com suas 
irmãs fez parte do time de futebol do Idesa, primeiro time feminino do Estado de São Paulo. 
Estudou Direito, curso que concluiu pela Universidade de Taubaté. 
Dra. Lúcia se dedicava a ajudar pessoas, tanto no seu dia a dia, quanto no trabalho. De 1999 a 2001 foi 
funcionária da Prefeitura Municipal de Taubaté, onde viabilizou a aquisição de casas para a população 
carente. 
Estava sempre atualizada do que acontecia na cidade de Taubaté, no âmbito social e político. 
Advogada com excelência, só parou em 2019 quando surgiram os problemas de saúde. Imponente, 
destemida, de vanguarda, essa era a Dra. Lúcia quando se tratava de defender os interesses da população. 
Faleceu em 5 de agosto de 2020 e nos deixa na memória o sorriso, a irreverência e principalmente o 
coração de ouro, sempre se dedicando ao próximo. 
 
LEI Nº 5632  , DE  9 DE JUNHO DE 2021  
Autoria: Vereador Douglas Carbonne 
Acrescenta dispositivo na Lei nº 3.996, de 1º de dezembro de 2006, para determinar que os prédios e 
unidades escolares recebam denominação alusiva exclusivamente a professores ou servidores da área da 
educação. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Os prédios e unidades escolares receberão, exclusivamente, denominação alusiva a professores e 
servidores da área da educação. 
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 3.996, de 1º de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido do § 6º com a 
seguinte redação: 
“Art. 1º ... 
... 
§ 6º Os prédios e unidades escolares receberão denominação alusiva exclusivamente a professores ou 
servidores da área da educação.” 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 9 de junho 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, 9 de junho  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 
 
N O T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O   
MARIA DO SOCORRO  DAS NEVES SILVA 
AVENIDA MARIO BANHARA, 41 – NOVO HORIZONTE 
TAUBATE  SP 
12042-420 
PROC. ADM Nº 18.006/2007  
Nos termos do Decreto 14.908 de 16  de dezembro de 2020, Item 2, sub-item 2.2 e L.C. 002 de 17 de 
dezembro de 1990, fica V. Sª.  NOTIFICADA para proceder ao recolhimento das Taxas de 
Emplacamento e Expedição de HABITE-SE, ou apresentar impugnação ao lançamento no prazo de 
20(vinte) dias a contar  da publicação desta, nos termos do artigo 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 
002 de 17 de dezembro de 1990.                     
                        
NOME: RENATA ARAUJO ESPORTES  ME 
ENDEREÇO:PRAÇA SANTA TEREZINHA, 159 - CENTRO       
TAUBATE   SP    
CEP 12010-130 
PROC. ADM. Nº : 22.537/2015- AJUSTE DE PARCELAMENTO 
Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto 
de seu interesse, ou seja, apresentar o carne para que receba as devidas orientações  referente a 
parcela 20/28 do Acordo nº 12.281/2015, que consta em aberto. 
 
NOME: HELLADE MELLO GASPARETTI 
R. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 63 – JD. MARIA AUGUSTA 

TAUBATE   SP    
CEP 12070-008 
PROC. ADM. Nº : 68.436/2015- AJUSTE DE PARCELAMENTO 
Solicitamos o comparecimento de V.Sª. junto a esta Divisão de Controle de Arrecadação, sito a Av. 
Tiradentes nº 520 – Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação desta, para tratar de assunto 
de seu interesse, ou seja, para que receba as devidas orientações  referente ao Acordo nº 36.355/2015, 
objeto do Processo Administrativo nº 68.436/2015 
Divisão de Controle da Arrecadação, 11 de maio de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
Chefia da Divisão de Controle da Arrecadação 
 
Taubaté, 08 de junho de 2021 
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 
À  
José Arlindo dos Santos 
Rua Juvenal Pereira, 87 
Chácara Silvestre, CEP: 12085-130 
Taubaté-SP 
Informamos à Vossa Senhoria que, encontra-se disponível para retirada, na administração da Divisão de 
Mercado e Feiras Livres (DMFL), a Certidão de Cancelamento de vossa Inscrição Municipal, bem como 
respectivo Extrato de Débitos, ambos referente ao RCF 779407 (permissão de uso de espaço na Feira 
Livre do Mercado Municipal). 
Atenciosamente, 
ROGÉRIO AYRES BARBOSA 
Chefe da Divisão de Mercado e Feiras Livres 
 
PORTARIA Nº 772 ,   DE 9 DE JUNHO DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes dos Processos Administrativos nº 8.016/2017 e 
34.399/2020 e Processo Judicial n.º 1000073-46.2020.8.26.0618, 
R E S O L V E: 
Considerar concedida à servidora ANDREA HENRIQUE DA COSTA BRUM – matrícula 35596 – 
titular do cargo de Assistente Social, lotado na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a contar 
de 02 de abril de 2020, licença para o trato de assuntos particulares, por período indeterminado, sem 
remuneração, nos termos da decisão judicial proferida nos autos do processo supramencionado. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 9 de  junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 773  ,   DE 9  DE JUNHO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Remover com fundamento no inciso I do Art. 107 da Lei Complementar nº 001/90, o servidor 
ALEXANDRE AUGUSTO CRUZ RODRIGUES – matrícula 24538, da Secretaria de Serviços 
Públicos para a Secretaria de Administração e Finanças. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 9 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  774 ,   DE  9  DE JUNHO  DE 2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 11.538/2021, 
R E S O L V E: 
Considerar concedido ao servidor RAFAEL AKIO UMEZU – matrícula 47615 – titular do cargo de 
Instrutor de Esportes, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer, no período de 31/05 A 10/08/2021, 
afastamento, com fundamento no Artigo 134, inciso XIII, da Lei Complementar 001, de 04 de Dezembro 
de 1990. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos  9 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA CGM  Nº 6 , DE 09 DE JUNHO DE 2021 
CLAUDIO ANTONIO GUIMARAES BERALDO, CORREGEDOR MUNICIPAL DE TAUBATÉ, 
no uso de suas atribuições legais. 
R E S O L V E: 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº 1, de 03/02/2021, tendo em vista o Plano São Paulo definido pelo 
Governo Estadual, e manter SUSPENSO até 30/06/2021. 
Obs. Tendo em vista que as devidas Comissões de Ética ainda não foram publicadas por suas respectivas 
Secretarias. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 09 de junho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
CLAUDIO ANTONIO GUIMARAES BERALDO 
CORREGEDOR GERAL MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEED Nº 115 , DE 07 DE JUNHO DE 2021. 
GABRIELA ANTONIA CORREA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais,  
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Considerando o Decreto Municipal nº 15.001, de 23 de abril de 2021, que regulamenta artigos do Decreto 
Municipal nº 13.350, de 05 de junho de 2014, dispõe sobre o Código de Ética do Servidor Público. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Constituir Comissão de Ética do Servidor Público lotado na Secretaria de Educação, confirme 
disposto no Decreto Municipal nº 15.001/2021; 
Art. 2º. A Comissão será integrada pelos membros a seguir: 
 I – Sandra Gomes Trindade, matrícula nº 19.069; 
 II – Plinio de Oliveira Macedo Junior, matrícula nº 35.611; e, 
 III – Neir Lardo Leitão, matrícula nº 18990. 
Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  
Profª Ma. Gabriela Antônia Correa da Silva 
Secretária de Educação 
Prof. Orlando de Araújo Bonafé 
Diretor de Educação 
Prof. Paulo Roberto de Oliveira Filho 
Gestor da área de Educação 
 
PORTARIA DA Nº. 691 DE 9 e junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 01/06/2021, o servidor Luiz André Gonçalves Farias dos Santos, titular 
do cargo de Braçal, lotado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais. (Proc. nº. 29.084/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PORTARIA DA Nº. 693 DE 9 de junho de 2021 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 8.479, de 08/05/97 
RESOLVE: 
Exonerar, a pedido e a contar de 07/06/2021, a servidora Mayane Emanuelle da Rosa, titular do cargo de 
Escriturário, lotado na Secretaria de Saúde. (Proc. nº. 29.087/2021) 
JOSE ANTUNES PEREIRA NETO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
PROCESSO Nº.  28.403/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA., no valor de R$ 17.812,50 (Dezessete mil oitocentos e doze 
reais e cinquenta centavos); 
G.P, aos 07/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.515/21 
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 das 
empresas:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 512,50 (Quinhentos e 
doze reais e cinquenta centavos);  G.P, aos 07/06/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 27.886/21 
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 das 
empresas:PORTAL LTDA, no valor de R$ 2.650,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta 
reais);INTERLAB FARMACEUTICA LTDA,no valor de R$ 18.795,00 (Dezoito mil setecentos e 
noventa e cinco reais); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor 
de R$ 160,00 (Cento e sessenta reais); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇAO LTDA, no valor de R$ 1.811,88 (Um mil oitocentos e onze reais e oitenta e oito 
centavos);SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 769,00 (Setecentos e 
sessenta e nove reais); Totalizando em R$ 24.185,88 (Vinte e quatro mil cento e oitenta e cinco reais e 
oitenta e oito centavos); 
  G.P, aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.028/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 213/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor da empresa: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, no valor de R$ 458,88 
(Quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos);  
G.P., aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº. 27.987/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, no valor de R$ 3.024,00 (Três mil e vinte e quatro 
reais); 
  G.P, aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 27.944/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, no valor de R$ 19.594,50 (Dezenove mil 
quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);  
G.P., aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.761/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA, no valor de R$ 924,00 (Novecentos e vinte e quatro 
reais);LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no valor de R$ 3.500,00 
(Três mil e quinhentos reais);SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 
480,00 (Quatrocentos e oitenta reais); PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, no valor de R$ 12.000,00 
(Doze mil reais); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 3.900,00 
(Três mil e novecentos reais); FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); PROVIP 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP, no valor de R$ 4.559,40 (Quatro mil quinhentos e 
cinquenta e nove reais e quarenta centavos); CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, no valor de R$ 6.650,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta reais);R&C DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME, no valor de R$ 2.098,80 (Dois mil e noventa e oito 
reais e oitenta centavos); Totalizando em R$ 36.612,20 (Trinta e seis mil seiscentos e doze reais e vinte 
centavos); 
  G.P, aos 08/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.696/21 
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 das 
empresas:COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 9.222,48 (Nove mil 
duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos); NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 2.152,00 (Dois mil cento e cinquenta e dois 
reais); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 3.375,00 (Três mil trezentos 
e setenta e cinco reais); FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, no valor de R$ 11.825,00 (Onze mil oitocentos e vinte e cinco reais); NDS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 786,00 (Setecentos e oitenta e seis reais); AGLON 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 1.783,95 (Um mil setecentos e oitenta e 
três reais e noventa e cinco centavos); Totalizando: R$ 29.144,43 (Vinte e nove mil cento e quarenta e 
quatro reais e quarenta e três centavos). 
G.P, aos 08/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.668/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de equipamentos hospitalares, constante do presente processo, a 
favor da empresa: LUMARCOMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, no valor de 
R$4.368,00 (Quatro mil trezentos e sessenta e oito reais); 
G.P, aos 08/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.492/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 240/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de agulha, constante do presente processo, a favor da empresa: 
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA, no valor de R$ 85.260,00 (Oitenta e cinco mil duzentos e sessenta 
reais);  
G.P, aos 07/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.100/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa:CIRÚRGICASÃO JOSE LTDA, no valor de R$ 4.140,00 (Quatro mil cento e quarenta reais); 
COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 24.768,00 (Vinte e quatro mil 
setecentos e sessenta e oito reais). Totalizando em R$ 28.908,00 (Vinte e oito mil novecentos e oito 
reais); 
G.P, aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Atos oficiais
PROCESSO Nº.  28.571/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, no valor de R$ 55.830,80 (Cinquenta e cinco mil 
oitocentos e trinta reais e oitenta centavos); CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPPno valor 
de R$ 3.298,68 (Três mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos); BH FARMA 
COMÉRCIO LTDA. no valor de R$ 14.400,00 (Catorze mil e quatrocentos reais). Totalizando R$ 
73.529,48 (Setenta e três mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos); 
G.P, aos 07/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  28.649/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor das 
empresas: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA., no valor de R$ 3.068,40 (Três mil e sessenta e oito reais e 
quarenta centavos); BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A., no valor de R$ 3.486,00 (Três 
mil quatrocentos e oitenta e seis reais); CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA., no valor de R$ 2.080,00 (Dois mil e oitenta reais); Totalizando: R$ 8.634,40 (Oito mil seiscentos 
e trinta e quatro reais e quarenta centavos).  
G.P, aos 08/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  28.133/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, no valor de R$ 576,00 
(Quinhentos e setenta e seis reais); 
G.P, aos 02/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 28.250/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 14/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico e hospitalar, constante do presente processo, 
a favor da empresa:HOFFMANN & GOMES LTDA EPP,no valor de R$ 38.640,00 (Trinta e oito mil 
seiscentos e quarenta reais); 
G.P, aos 07/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
RESOLUÇÃO FADAT Nº 01/2021 DE 09 DE JUNHO DE 2021 
Dispõe sobre a inscrição              de Projetos Esportivos temporada 2021/2022.           
• O Conselho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté – FADAT, 
através de seu Presidente Lucas Alcântara Dominoni, no uso de suas atribuições, conforme determina o 
Decreto nº. 13.050 de 17 de abril de 2013, item I do artigo 5º e o que dispõe o Regimento Interno do 
FADAT, Artigos 24 e 25, faz saber que estão abertas as inscrições para apresentação dos Projetos  
Esportivos com previsão de início de temporada no 2º semestre de 2021 e término em 2022 para 
competições que envolvam o alto rendimento, no período de 11 a 16 de JUNHO de 2021, até às 18h00.  
• As inscrições se destinam aos interessados que desejarem apresentar Projetos Esportivos de 
Entidades de Prática e de Administração Desportiva e/ou atletas individuais, envolvendo o alto 
rendimento de atletas.  
• Os projetos esportivos se destinam ao desenvolvimento, manutenção e aprimoramento técnico 
desportivo de equipes, atletas e comissões técnicas, que representem a cidade de Taubaté, através de 
concessão de bolsa auxílio.  
• Poderão se inscrever os atletas individuais e equipes esportivas, se residentes e sediados na 
cidade de Taubaté, respectivamente. Todos deverão pertencer a Entidade de Prática Desportiva ou de 
Administração Desportiva, sem fins econômicos e estarem em dia com suas responsabilidades civis. 
• Os projetos deverão conter plano de ação, descrição dos custos, contra partida, justificativa, 
resultados anteriores, metas e categoria de base, se houver, nesse caso, quando se tratar de equipe.  
• Os Projetos serão analisados pelo Conselho Diretor do Fadat, seguindo, além das exigências 
contidas no presente edital, os seguintes critérios: 
I – Os proponentes deverão estar inscritos em uma ou mais entidades de Administração Esportiva, a 
saber: 
Internacional, Liga Nacional, Confederação ou Federação (São Paulo).  
II – Colocação entre o 1º. e 4º. lugar em competição das entidades citadas, com pelo menos 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 competidores. 
   III - As competições deverão ser na categoria adulta ou plena.  
IV - Os atletas deverão ter pelo menos 18 anos de idade, salvo os casos em que a idade é inerente à 
modalidade. 
• Os projetos apresentados deverão ser preenchidos conforme modelo apresentado pelo FADAT, 
não podendo sofrer qualquer alteração em sua forma, como encadernamento ou ser acrescido de capa e 
contra capa. 
• Os formulários de inscrição poderão ser solicitados através do e-mail fadat@taubate.sp.gov.br e 
depois de preenchidos, serão protocolados na Secretaria do FADAT, anexo a Secretaria de Esportes e 
Lazer, sita a Rua Edmundo Morewood, no. 331, Vila Edmundo, entre os dias 11 a 16 de Junho de 2021, 
no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. Telefone 12 36248740. 
• Informações poderão ser solicitadas através do e-mail fadat@taubate.sp.gov.br ou diretamente 
na Secretaria do FADAT, anexo a Secretaria de Esportes e Lazer, sita a Rua Edmundo Morewood, nº 
331, Vila Edmundo, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 
• O repasse de verbas dos projetos aprovados dependerá de aprovação de remanejamento de 
verbas, desde que haja os trâmites orçamentários e financeiros. 
• Poderá o Município revogar a presente resolução, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em 
caso de ilegalidade. 
• Cronograma de ações do Projeto Esportivo: 
Período de inscrição: 11 a 16 de junho de 2021. 
Análise do Conselho Diretor do FADAT: 17 de junho de 2021. 
Divulgação do Resultado: 18 de junho de 2021. 
Recurso: 21 a 23 de junho de 2021. 
Homologação do Resultado Final: 24 de junho de 2021. 
. 
Taubaté, 9 de junho de 2021. 
Lucas Alcântara Dominoni 
Presidente do FADAT 
 

DECRETO Nº 15.034 DE 31 DE MAIO DE 2021 
 
 Dispõe sobre abertura de crédito suplementar. 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no artigo 7o, inciso I, da Lei no 5.610, de 28 de dezembro de 2020, 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1o Fica aberto, ao Orçamento Fiscal do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
52.000,00 (Quinta e dois mil reais) para reforço de dotações orçamentárias. 

 
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de 
dotações orçamentárias. 
 
Parágrafo único. As dotações orçamentárias referidas nos artigos 1º e 2º, estão indicadas nos Anexos 
que integram o presente Decreto.  
 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 31 de Maio de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 

José Antonio Saud Junior  
 Prefeito Municipal 

 
Marco Antônio Campos  

Resp. pelo Exp. Secretária de Administração e Finanças 
 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em 31 de Maio 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 

 

Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  10  de  Junho  de  2021

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM | 
|                                                 Prefeitura Municipal de Taubate                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                      DECRETO No. 15034, de 31/05/2021 CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                    Pagina     1 | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ANEXO I                                                                                                  CREDITO SUPLEMENTAR   | 
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (SUPLEMENTACAO)                                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    27.00    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                                                        | 
|  UNIDADE   :    27.02    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   |                         | 
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS URBANOS                            |                         | 
|    15.452      |   5002       |     |     |      |     |  CIDADE BONITA                               |                         | 
|    15.452      |   5002.2170  |     |     |      |     |  GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA                |                         | 
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS DE CAPITAL                         |                         | 
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVESTIMENTOS                               |                         | 
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |             50.600,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    29.00    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|  UNIDADE   :    29.01    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    12          |              |     |     |      |     |  EDUCACAO                                    |                         | 
|    12.365      |              |     |     |      |     |  EDUCACAO INFANTIL                           |                         | 
|    12.365      |   2002       |     |     |      |     |  EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS             |                         | 
|    12.365      |   2002.0014  |     |     |      |     |  SENTENCAS JUDICIAIS                         |                         | 
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         | 
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         | 
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |              1.400,00   | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                          TOTAL GERAL  |             52.000,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOZ DOVALE Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  10  de  Junho  de  2021

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM | 
|                                                 Prefeitura Municipal de Taubate                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                      DECRETO No. 15034, de 31/05/2021 CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                    Pagina     1 | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ANEXO I                                                                                                  CREDITO SUPLEMENTAR   | 
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (SUPLEMENTACAO)                                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    27.00    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                                                        | 
|  UNIDADE   :    27.02    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   |                         | 
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS URBANOS                            |                         | 
|    15.452      |   5002       |     |     |      |     |  CIDADE BONITA                               |                         | 
|    15.452      |   5002.2170  |     |     |      |     |  GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA                |                         | 
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS DE CAPITAL                         |                         | 
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVESTIMENTOS                               |                         | 
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |             50.600,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    29.00    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|  UNIDADE   :    29.01    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    12          |              |     |     |      |     |  EDUCACAO                                    |                         | 
|    12.365      |              |     |     |      |     |  EDUCACAO INFANTIL                           |                         | 
|    12.365      |   2002       |     |     |      |     |  EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS             |                         | 
|    12.365      |   2002.0014  |     |     |      |     |  SENTENCAS JUDICIAIS                         |                         | 
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         | 
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         | 
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |              1.400,00   | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                          TOTAL GERAL  |             52.000,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM | 
|                                                 Prefeitura Municipal de Taubate                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                      DECRETO No. 15034, de 31/05/2021 CREDITO SUPLEMENTAR                                       | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                                 | 
|                                                                                                                    Pagina     2 | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ANEXO II                                                                                                 CREDITO SUPLEMENTAR   | 
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (CANCELAMENTO)                                                           RECURSOS DE TODAS AS FONTES   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    27.00    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                                                        | 
|  UNIDADE   :    27.02    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    28          |              |     |     |      |     |  ENCARGOS ESPECIAIS                          |                         | 
|    28.843      |              |     |     |      |     |  SERVICO DA DIVIDA INTERNA                   |                         | 
|    28.843      |   9002       |     |     |      |     |  SERVICO DA DIVIDA                           |                         | 
|    28.843      |   9002.0006  |     |     |      |     |  SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL           |                         | 
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         | 
|                |              |  3  |  2  |      |     |  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  |                         | 
|                |              |  3  |  2  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |            -50.600,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  ORGAO     :    29.00    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|  UNIDADE   :    29.01    SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                 | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          | 
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           | 
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         | 
|    12          |              |     |     |      |     |  EDUCACAO                                    |                         | 
|    12.365      |              |     |     |      |     |  EDUCACAO INFANTIL                           |                         | 
|    12.365      |   2002       |     |     |      |     |  EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS             |                         | 
|    12.365      |   2002.2339  |     |     |      |     |  FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INF  |                         | 
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         | 
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         | 
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         | 
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |             -1.400,00   | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                                          TOTAL GERAL  |            -52.000,00   | 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Gramvap – Grupo de Administração e 
Marketing do Vale do Paraiba, inscrito no 
CNPJ sob o número – 53.321.725/0001-48, com 
sede á Rua Expedicionário José Antonio Mo-
reira, 109 – Jardim das Nações – na cidade 
de Taubaté, estado de São Paulo, convoca 
o senhor Fabio Valentim Santos, porta-
dor da cédula de identidade RG  número 
41.291.739-7, para num prazo de até 7 (sete) 
dias, á contar dessa publicação, para apre-
sentar contestação relacionada com Para-
grafo Único do Artigo 5º, do Capitulo II, do 
Estatuto Social em vigor.

Taubaté, 2 de junho de 2021
Paulo Bonani Filho

Presidente CONHEÇA A HISTÓRIA DE COMO CRUELLA SAIU DE BAIXO E CHEGOU AO TOPO.

©2021 Disney. Todos os direitos reservados. Consulte a disponibilidade nos cinemas da sua região.

PROGRAME-SE: EM MAIO, NA
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , THOMAZZO 
AVALONE DE SOUZA e 
FERNANDA TEIXEIRA 
RIBEIRO, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Pindamonhangaba-
SP, nascido a 03 de 
fevereiro de 1989, de 
profissão engenheiro 
eletricista, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
NILTON PEREIRA DE 
SOUZA, engenheiro 
mecânico, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, 
natural de Mirandópolis/
SP, nascido na data 
de 12 de outubro de 
1961, residente e 
domiciliado São Paulo/
Capital e de CYNTHIA 
BISCARDI AVALONE, 
corretora de imóveis, 
nacionalidade brasileira, 
64 anos, natural de 
P i n d a m o n h a n g a b a /
SP, nascida na data de 
02 de janeiro de 1957, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Bebedouro-SP, nascido a 
15 de setembro de 1992, 
de profissão advogada, 
residente em Taubaté/
SP, filha de FÁBIO 
TEIXEIRA DA SILVA, 
advogado, nacionalidade 

brasileira, 54 anos, 
natural de Bebedouro/
SP, nascido na data de 
04 de outubro de 1966, 
residente e domiciliado 
Campina Verde/MG e de 
DENISE RIBEIRO DE 
OLIVEIRA, empresária, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de 
Bebedouro/SP, nascida 
na data de 22 de outubro 
de 1967, residente e 
domiciliada Bebedouro/
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
ANDRÉ SOARES DA 
SILVA e MARIA LÚCIA 
VIEIRA DA SILVA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Caetés-PE, nascido 
a 27 de agosto de 
1984, de profissão 
autônomo, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de IRACI SOARES 
DA SILVA, 58 anos, 
natural de Capoeiras-
PE, nascida na data de 
10 de janeiro de 1963, 
residente e domiciliada 
em Capoeiras-PE.
A  habilitante é natural de 
Capoeiras-PE, nascido 
a 11 de maio de 1984, 
de profissão auxiliar 
de limpeza, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de ANÍSIO VIEIRA 
DA SILVA, 90 anos, 
natural de Correntes-
PE, nascido na data de 
04 de julho de 1930 e 
de MARIA LAURIANA 
DA SILVA, 81 anos, 
natural de Capoeiras-
PE, nascida na data de 
25 de março de 1940, 
residentes e domiciliados 
em Capoeiras-PE.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 28 de maio de 
2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ELIVELTON 
GRITTI SOSIGAN e 
DHULLYA VICTÓRIA 
CAMPOS FRAZÃO 
DA CRUZ, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Pindamonhangaba-
SP, nascido a 27 de 
fevereiro de 1996, de 
profissão ajudante geral, 
residente em Taubaté/
SP, filho de MILTON 
DE JESUS SOSIGAN, 
55 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascido 
na data de 24 de abril 
de 1966 e de MALVINA 
APARECIDA GRITTI 
SOSIGAN, 48 anos, 
natural de Taubaté-SP, 
nascida na data de 14 
de agosto de 1972, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 09 de outubro de 2000, 
de profissão do lar, 
residente em Taubaté/
SP, filha de DEIVID 
WILSON JOSÉ DA 
CRUZ, 40 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascido 
na data de 01 de março 
de 1981 e de SHEILA 
CAMPOS FRAZÃO DA 
SILVA, 42 anos, natural 

de Rio de Janeiro-RJ, 
nascida na data de 
17 de março de 1979, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de , 
ANTONIO GERALDO 
RODRIGUES e 
DANIELA NUNES 
RODRIGUES, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Sorocaba-SP, nascido a 
06 de outubro de 1968, 
de profissão militar, 
residente em Taubaté/
SP, filho de GERALDO 
R O D R I G U E S , 
a p o s e n t a d o , 
nacionalidade brasileira, 
86 anos, natural de 
Araçoiaba da Serra/SP, 
nascido na data de 19 
de novembro de 1934 e 
de MARIA APARECIDA 
NARDI RODRIGUES, 
do lar, nacionalidade 
brasileira, 80 anos, 
natural de Sorocaba/
SP, nascida na data de 
25 de junho de 1940, 
residentes e domiciliados 
Sorocaba/SP.
A  habilitante é natural 
de Rio Pardo-RS, 
nascido a 15 de janeiro 
de 1970, de profissão 
fisioterapeuta, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de CLAUDIR RENÉ DA 
ROSA NUNES, falecido 
em Cachoeira do Sul/
RS na data de 26 de 
dezembro de 1996 e 
de LORENA MANCIO 
NUNES, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
74 anos, natural de Rio 

Pardo /RS, nascida 
na data de 01 de abril 
de 1947, residente e 
domiciliada Rio Pardo/
RS.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do 
Registro Civil de , CAIO 
GUSTAVO DAS NEVES 
e BARBARA MARTINS, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Santo André-SP, 
nascido a 13 de março 
de 1983, de profissão 
empresário, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
RENATO DAS NEVES, 
63 anos, natural de 
J u n q u e i r ó p o l i s - S P, 
nascido na data de 07 
de junho de 1957 e de 
MARLI IAUSSOGHI 
DAS NEVES, 59 anos, 
natural de Alto Piquiri-
PR, nascida na data de 
28 de agosto de 1961, 
residentes e domiciliados 
em Tremembé-SP.
A  habilitante é natural 
de São Bernardo do 
Campo-SP, nascido 
a 13 de janeiro de 
1985, de profissão 
bancária, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de LUCIANO JOSÉ 
MARTINS, 61 anos, 
natural de Sertanópolis-
PR, nascido na data 
de 08 de abril de 1960 
e de ELIANA JOSEFA 
CORREA MARTINS, 
57 anos, natural de São 
Bernardo do Campo-
SP, nascida na data de 
19 de março de 1964, 
residentes e domiciliados 
em Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 

do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , MIILLER 
WHILKER INÁCIO e 
KEZIA GREGORIO 
SOUZA, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Chavantes-SP, nascido a 
06 de janeiro de 1987, de 
profissão administrador 
de empresas, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de VILSON INÁCIO, 
55 anos, natural de 
Chavantes-SP, nascido 
na data de 10 de 
outubro de 1965 e de 
ENEDINA PEREIRA DO 
SACRAMENTO INÁCIO, 
51 anos, natural de 
Chavantes-SP, nascida 
na data de 10 de agosto 
de 1969, residentes 
e domiciliados em 
Chavantes-SP.
A  habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido a 
15 de julho de 1986, de 
profissão enfermeira, 
residente em Taubaté/
SP, filha de SILAS DE 
SOUZA, falecido em 
Tremembé-SP na data 
de 08 de julho de 2017 
e de CELIA SANTOS 
GREGORIO, 67 anos, 
natural de São Paulo-
SP, nascida na data de 
25 de março de 1954, 
residente e domiciliada 
em São Paulo-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 
ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 29 de maio 
de 2021

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478
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Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
125/04/2021, PROCESSO Nº 397237/2021 

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/06/2021 
O Diretor da Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin, da 
cidade de Taubaté, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021, 
combinado com as disposições contidas no Capítulo XIII do 
Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso 
interposto por Monã Hegel Benetti, RG 54039162, inscrito 
sob nº 14. Motiva o indeferimento do recurso Não pontuou na 
análise do Memorial Circunstanciado. A íntegra da resposta ao 
recurso encontra-se disponível na Unidade de Ensino, podendo 
o candidato requerê-la mediante solicitação formalizada 
através do e-mail informado no Edital de Abertura de 
Inscrições, para ciência. 
 
Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
125/10/2021, PROCESSO Nº 397508/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/06/2021 

O Diretor da Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin, da 
cidade de Taubaté, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021, 
combinado com as disposições contidas no Capítulo XIII do 
Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso 
interposto por Igor Rafael de Souza Andrade, RG 
382357875, inscrito sob nº 01. Motiva o indeferimento do 
recurso Análise da pontuação do Memorial Circunstanciado. A 
íntegra da resposta ao recurso encontra-se disponível na 
Unidade de Ensino, podendo o candidato requerê-la mediante 
solicitação formalizada através do e-mail informado no Edital 
de Abertura de Inscrições, para ciência. 
 
Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
125/20/2021, PROCESSO Nº 397837/2021 

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/06/2021 

O Diretor da Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin, da 
cidade de Taubaté, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

combinado com as disposições contidas no Capítulo XIII do 
Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso 
interposto por Marcela Carolina da Silva, RG 336333328, 
inscrito sob nº 6. Motiva o indeferimento do recurso Não 
efetuou upload do Memorial Circunstanciado no ato da 
inscrição. A íntegra da resposta ao recurso encontra-se 
disponível na Unidade de Ensino, podendo o candidato 
requerê-la mediante solicitação formalizada através do e-mail 
informado no Edital de Abertura de Inscrições, para ciência. 
 
Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
125/21/2021, PROCESSO Nº 397841/2021 

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/06/2021 

O Diretor da Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin, da 
cidade de Taubaté, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021, 
combinado com as disposições contidas no Capítulo XIII do 
Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso 
interposto por Marcela Carolina da Silva, RG 336333328, 
inscrito sob nº 6. Motiva o indeferimento do recurso Não 
efetuou upload do Memorial Circunstanciado no ato da 
inscrição. A íntegra da resposta ao recurso encontra-se 
disponível na Unidade de Ensino, podendo o candidato 
requerê-la mediante solicitação formalizada através do e-mail 
informado no Edital de Abertura de Inscrições, para ciência. 
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a semana que antecede o 
dia dos namorados é uma 
época em que os comercian-
tes esperam um crescimento 
na venda de determinados 
produtos. itens têxteis, prin-
cipalmente roupas, são, em 
geral, a escolha de vários ca-
sais na hora de presentear. 
no entanto, bichos de pelú-
cia e eletrodomésticos tam-
bém devem ser alvo de aten-
ção durante a compra.

no caso dos produtos têxteis, 
inclusive, peças íntimas, as 
alergias são apenas alguns 
dos problemas ocasionados 
por produtos inadequados. 
Por este motivo, o ipem-SP 
(instituto de Pesos e Medi-

Dia dos 
Namorados: 
fique alerta 

na hora de 
comprar

presentes

das do estado de São Paulo), au-
tarquia do Governo do estado, 
vinculada à Secretaria da Justi-
ça, e órgão delegado do inmetro, 
que tem como objetivo defender 
o consumidor, alerta sobre os 
cuidados necessários na compra 
destes itens.

as informações contidas na eti-
queta são fundamentais e preci-
sam seguir critérios específicos. 
devem conter as informações 
em português sobre o fabrican-
te ou importador, incluindo cnPJ 
e o país de origem. além disso, 
também é necessário identificar 
a composição têxtil, o tamanho e 
os símbolos de cuidados com a 
conservação.

Para a composição têxtil, vale 
a pena ressaltar que todos os 
tipos de filamentos utilizados 
para a produção da peça devem 
estar mencionados com a indi-
cação percentual de cada um 
deles (70% algodão e 30% po-
liéster, por exemplo). entretanto, 
é proibido o uso dos nomes das 
marcas comerciais ou em inglês 
(como nylon, popeline, lycra, lu-
rex e rayon).

a etiqueta também deve conter 
elementos de orientação para 
a conservação e tratamento do 
produto. e podem ser indicadas 
através de símbolos ou textos e 
devem seguir a sequência cor-
reta de utilização do produto, 
como lavagem, alvejamento, se-
cagem, passadoria (ferro de pas-
sar) e limpeza profissional (lava-
gem a seco).

O tamanho das peças de vestu-
ário pode ser indicado por nu-
meração ou letras (38, 40, 42; 
P, M, G). Vale destacar que se os 
produtos forem embalados her-

meticamente e isto dificultar a 
visualização das informações, 
a embalagem deve apresentar, 
pelo menos, a composição têx-
til, pais de origem e tamanho, e 
quando apresentar mais de uma 
unidade deve ser informado o 
número de unidades e a impos-
sibilidade de serem vendidos 
separadamente.

bichOS de Pelúcia 

não compre no comércio infor-
mal, pois não há garantia de pro-
cedência. Produtos falsificados 
ou fabricados em indústrias clan-
destinas podem não atender às 
condições mínimas de seguran-
ça, especialmente em relação à 
toxicidade do material usado na 
fabricação, conter partes peque-
nas e bordas cortantes. A fiscali-
zação do comércio informal é de 
competência da Polícia federal, 
não do inmetro, órgão na qual o 
ipem-SP é delegado no estado 
de São Paulo.

compre somente brinquedos 
que contenham o Selo do inme-
tro, sejam nacionais ou impor-
tados. O selo deve estar sempre 
visível, impresso na embalagem, 
gravado ou numa etiqueta afi-
xada no produto, e deve conter 
a marca do inmetro e o logotipo 
do organismo acreditado pelo 
Inmetro que o certificou.

eletrOdOMéSticOS 

cerca de 190 tipos de eletrodo-
mésticos devem ostentar o selo 
do inmetro no produto ou na em-
balagem, atestando que foram 
avaliados quanto à segurança. 
isso inclui alguns campeões de 
venda, como secadores e pran-
chas de cabelo, torradeiras, san-
duicheiras, fornos elétricos etc.

Atenção ao verificar se há a eti-
queta de eficiência energética. 
Alguns produtos, além de te-
rem a segurança avaliada, tam-
bém devem apresentar a Eti-
queta Nacional de Conservação 
de Energia, informando sobre a 
eficiência energética e o consu-
mo de energia. É o caso de ge-
ladeiras, televisores, fornos de 
micro-ondas, dentre outros. 

Prefira sempre os produtos com 
classificação “A”, assim você 
contribui para o consumo sus-
tentável de energia e econo-
miza dinheiro na conta de luz. 
Eletrodoméstico novo e conta 
de luz mais barata são quase 
dois presentes.

É importante observar se o pro-
duto possui o Selo Ruído. Ele 
informa a potência sonora em 
decibéis e classifica os apare-
lhos de 1 (mais silencioso) a 5 
(menos silencioso) e deve estar 
colado na embalagem.

O Inmetro alerta sobre a 
atenção para as compras 

feitas pela internet

1) Não é obrigatório 
o site mostrar os Selos
 e/ou a Etiqueta, mas as 

informações contidas 
neles devem ser 

apresentadas de forma 
clara no momento 

da compra.

2) Confirme, sempre que 
possível, os prazos 

de entrega, pois em função 
da pandemia eles têm sofrido 

alteração e alguns sites 
ainda não atualizaram 

essas informações.
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