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Orçamento 2021 de Caraguatatuba é aprovado em 2ª votação

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 da Prefeitura de
Caraguatatuba foi aprovado em 2º turno por maioria de votos na sessão
extraordinária da última sexta-feira (8/01), na Câmara Municipal, no Centro. A
proposta da LOA, que estima receita e fixa as despesas do município para o
exercício de 2021, prevê o orçamento de R$ 1.008.544.742,00. A aprovação
em 1º turno ocorreu no dia 6 de janeiro, também por maioria de votos.
As destinações obrigatórias de 25% da receita para a Educação e 15% para a
Saúde ficaram acima do previsto pela Constituição Federal, com o seguinte
montante: R$ 267,59 milhões para Educação (27%) e R$ 198,56 milhões para
a Saúde (20%), além dos 6% para manutenção do Legislativo. Nas outras
secretarias foram alocados R$ 513,9 milhões.
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas presenciais
nos dias 5 e 7 de outubro de 2020. Técnicos da Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento explanaram a proposta. O público teve a
oportunidade de encaminhar sugestões e fazer questionamentos na audiência
eletrônica, entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro, no
site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O Legislativo realizou duas
audiências, por meio de videoconferências, nos dias 11 e 14 de dezembro.
As audiências Lei Orçamentária Anual atendem as exigências do Art. 165 da
Constituição Federal, Artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços) e Lei

Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). A LOA de
2021
está
disponível
no
link https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2021.pdf.
Confira a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 prevista para
Caraguatatuba
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PAT de Caraguatatuba inicia semana com 85 vagas disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou na
segunda-feira (11) as novas vagas de emprego disponíveis. Ao todo são
ofertadas 85 vagas que podem ser acessadas pelo site oficial da Prefeitura.
Os interessados também podem consultar os serviços pelo telefone ou ir
diretamente ao local.
Para se candidatar basta comparecer no PAT, das 8h às 12h, portando o RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo, referente às vagas divulgadas.
O PAT de Caraguatatuba fica localizado na Rua Taubaté, 520, Sumaré. O
telefone para contato é (12) 3882-5211.
As vagas ofertadas incluem funções de ajudante de cozinha, ajudante geral,
garçom, operador de telemarketing, auxiliar, pizzaiolo, diarista, manicure,
técnico de informática, motorista, pedreiro, técnico em nutrição, vendedor
ambulante e muitas outras.
Para
mais
informações
acesse
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/vagas-disponiveis/

o
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Força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza cerca de
350 estabelecimentos no fim de semana
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o
cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de
aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os
R$ 91 mil.
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais de Postura passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o Decreto da Pandemia que previa
fechamento das portas às 23h. Cada um foi autuado em 1000 Valor de
Referência do Município (VRM) sendo que cada uma equivale a R$ 3.74,
totalizado R$ 3.740 cada.
O infrator pode recorrer a autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é
transformado em multa. Se houver reincidência, ela é dobrada.
Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo e abordaram 89 pessoas
sem máscaras, além de atender 49 denúncias de perturbação que resultaram
em 14 multas, sendo que cada uma equivale a R$ 1.740.
Ainda durante o final de semana eles atenderam demanda de acampamentos
irregulares nas praias e oito barracas foram desmontadas.
Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso

obrigatório de máscara de proteção fácil, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração.
A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e processos noturnos que
recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um deles, localizado no
Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa pode chegar a R$
3.740.
Já a Secretaria da Fazenda também colocou a equipe da Fiscalização de
Comércio para atender denúncias do Canal 156, sendo 20 verificadas, realizar
ações em todas as praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro
Capricórnio e tem sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes
irregulares.
No geral, foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para
cumprimento de horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
A partir desta segunda-feira (11) está em vigor o Decreto Municipal 1.384/21
que traz novos horários de funcionamento com base no Plano São Paulo que
manteve a região na fase amarela, mas alterou o tempo de abertura dos
estabelecimentos que podem funcionar no período de 10 horas com limite até
às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa no valor equivalente a 1.000 VRMs; em caso de reincidência o valor será
de 2.000 VRMs; e em caso de não adequação do estabelecimento comercial a
terceira multa terá o valor de 3.000 VRMs e ainda poderá haver a cassação
imediata do Alvará de Funcionamento e Licença de Funcionamento Sanitário.
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Orçamento 2021 de Caraguatatuba é aprovado em 2ª votação
O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 da Prefeitura de
Caraguatatuba foi aprovado em 2º turno por maioria de votos na sessão
extraordinária da última sexta-feira (8), na Câmara Municipal, no Centro. A
proposta da LOA, que estima receita e fixa as despesas do município para o
exercício de 2021, prevê o orçamento R$ 1.008.544.742,00. A aprovação em
1º turno ocorreu no dia 6 de janeiro, também por maioria de votos.
As destinações obrigatórias de 25% da receita para a Educação e 15% para a
Saúde ficaram acima do previsto pela Constituição Federal, com o seguinte
montante: R$ 267,59 milhões para Educação (27%) e R$ 198,56 milhões para
a Saúde (20%), além dos 6% para manutenção do Legislativo. Nas outras
secretarias foram alocados R$ 513,9 milhões.
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas presenciais
nos dias 5 e 7 de outubro de 2020. Técnicos da Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento explanaram a proposta. O público teve a
oportunidade de encaminhar sugestões e fazer questionamentos na audiência
eletrônica, entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro, no site
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O Legislativo realizou duas
audiências, por meio de videoconferências, nos dias 11 e 14 de dezembro.
As audiências Lei Orçamentária Anual atendem as exigências do Art. 165 da
Constituição Federal, Artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços) e Lei
Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). A LOA de

2021
está
disponível
no
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2021.pdf.

Administração Direta
01

Gabinete do Prefeito

R$

6.263.239,00

02

Sec. Assuntos Jurídicos

R$

12.261.210,00

03

Sec. Planejamento Estratégico e
R$
Desenvolvimento

4.286.450,00

04

Secretaria de Administração

R$

31.865.947,00

05

Secretaria da Fazenda

R$

39.244.361,00

06

Secretaria de Obras Públicas

R$

123.401.691,00

07

Secretaria de Urbanismo

R$

6.513.190,00

08

Sec. de Meio Ambiente, Agricultura
R$
e Pesca

7.416.169,00

09

Secretaria de Serviços Públicos

R$

94.663.610,00

10

Secretaria de Educação

R$

267.596.498,00

11

Secretaria de Esportes

R$

12.916.136,00

12

Secretaria de Turismo

R$

7.422.203,00

13

Sec. de Desenvolvimento Social e
R$
Cidadania

27.254.374,00

14

Secretaria de Saúde

R$

198.560.760,00

15

Secretaria de Governo

R$

2.063.290,00

16

Secretaria de Habitação

R$

6.539.749,00

18

Sec. dos Direitos da Pessoa com
R$
Deficiência e do Idoso

16.797.115.,00

19

Secretaria de Comunicação

R$

9.554.741,00

23

Sec. de Tecnologia da Informação

R$

6.208.642,00

link

24

Sec. Mobilidade Urbana e Proteção
R$
ao Cidadão

99

Reserva de Contingência

TOTAL

19.549.298,00

R$

5.100.000,00

R$

905.438.637,00

Administração Indireta
20

Câmara Municipal

R$

26.286.069,00

21

CaraguaPrev

R$

67.000.000,00

22

Fundacc

R$

9.820.000,00

TOTAL GERAL

R$ 1.008.554.742,00

Clipping de Notícias: 11/01/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Nova Imprensa

Litoral Norte retoma aulas presenciais com restrição na
capacidade de alunos
Ilhabela será a primeira a receber alunos, com abertura em 21 de janeiro e
aulas aos sábados

Apesar do crescimento de casos de contaminação pelo coronavírus, as
Prefeituras do Litoral Norte decidiram retomar as aulas presenciais nas escolas
municipais e particulares. Os municípios devem seguir as diretrizes estaduais
do Plano SP, que está em fase amarela, e prevê restrições na capacidade de
alunos nas salas de aula.
As quatro cidades da região registram 15.200 casos confirmados da Covid-19,
sendo 257 mortes. Caraguatatuba tem 5.033 testes positivados e 124 mortes.
Ilhabela tem o segundo maior número de contaminação, com 3.864 casos
positivos e 18 mortes. Em São Sebastião são 3.193 pessoas já infectadas e 65
vieram a óbito. Ubatuba registra 3.110 casos e 50 mortes.
O Estado de São Paulo registra 48.379 óbitos e mais de 1,5 milhão de casos
confirmados da nova doença. As taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em
65,1%, com 5.361 pessoas internadas em estado grave e 12.530 pacientes em
enfermaria. Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada,
sendo 611 com uma ou mais mortes.
Ilhabela
O arquipélago deve ser o primeiro a voltar ao sistema presencial e terá aulas

aos sábados. Segundo o calendário da secretaria de Educação, as escolas
começam a receber estudantes para a fase de acolhimento no dia 21 de
janeiro, com atividades educativas extra curriculares. O período letivo inicia
oficialmente em 1º de fevereiro.
A retomada vai acontecer em esquema de rodízio, com 50% da capacidade de
cada sala, três vezes por semana (segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e
sábado) para fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste
momento, não haverá aulas em período integral e nem creches.
A secretaria informou que além dos protocolos padrão de higiene, haverá
testagem em todos os professores, diretores, coordenadores, auxiliares,
monitores, merendeiras e demais profissionais.
Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou o retorno do sistema presencial nesta
segunda-feira (11). Por meio de decreto, foi confirmada a liberação a partir de
1º de fevereiro. Na rede municipal de ensino, os professores retornarão ao
trabalho no dia 3 de fevereiro, com organização pedagógica, planejamentos e
treinamentos sobre as medidas de biossegurança. Alunos e pais também
devem participar de entrevistas e formações sobre as novas medidas previstas
em sala de aula.
A administração não informou se haverá testagem em massa para profissionais
ou alunos. A capacidade de estudantes nas salas de aula deve seguir os 70%
orientados pelo governo do Estado. O calendário para o ano letivo
compreenderá as exigências previstas pelo Ministério da Educação (MEC).
São Sebastião
Na cidade vizinha, está agendado para o início de fevereiro o retorno das aulas
presenciais nas escolas públicas. Mas a informação da data ainda está
confusa. A Prefeitura, no site oficial, divulgou dia 1º de fevereiro. O prefeito
Felipe Augusto também havia anunciado o retorno para o dia 1º, mas depois
descobriu que os professores estão de férias até dia 2. Segundo a publicação
no Facebook do prefeito, as aulas agora estão previstas para o dia 4.
O comunicado da Prefeitura informa que as escolas vão funcionar com 70% da
capacidade. Dessa forma, os alunos devem aguardar por uma “convocação”.
“As unidades de ensino farão o contato com as famílias dos alunos que serão
convocados”, informa a Prefeitura.

A secretária de Educação diz que serão priorizados alunos com dificuldades no
aprendizado.
O comunicado não deixa claro se as creches também retomam as atividades
na mesma data.
A decisão de limitar a capacidade em 70% segue recomendação do Governo
do Estado para a fase amarela do Plano SP. O percentual, porém, pode ser
alterado um dia depois do reinício das aulas, quando está prevista uma
atualização das fases.
O retorno às aulas em São Sebastião estava condicionado à imunização contra
o coronavírus. Pelo menos é o que declarou o prefeito numa live do dia 27 de
agosto. “Na nossa cidade, aulas presenciais apenas a partir do próximo ano, se
houver a vacina. Sem vacina, sem escola!”, garantiu Felipe, na ocasião.
Segundo a Secretaria de Educação, 43% dos professores fazem parte do
grupo de risco.
A Prefeitura de Ubatuba não informou as estratégias para o ano letivo de 2021.
Nenhuma das cidades tem previsão para início da campanha de vacinação
contra o coronavírus.
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Idosos são 80% das vítimas fatais do coronavírus em
Caraguatatuba
Das 124 mortes registradas na cidade, 99 são pacientes com mais de 60 anos

Os números da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba apontam que 80%
dos óbitos e 60% das internações referentes a Covid-19 são de idosos. A
Prefeitura reforça a questão dos cuidados com esse grupo nesta segunda onda
de contaminação pelo coronavírus, já que a cidade possui 20 mil idosos.
Das 124 mortes registradas na cidade, 99 são pacientes com mais de 60 anos
e que possuem algum tipo de comorbidade (doença crônica). Os homens
acima dos 60 anos são as maiores vítimas. Nas internações em andamento na
cidade (UPA Covid-19, Casa de Saúde Stella Maris e Hospital Regional), mais
63 se referem aos idosos.
Conforme o boletim epidemiológico, no total, o município registra 5.033 casos
confirmados de coronovírus, além das 124 mortes pela nova doença.
Idosos
O motivo dessa maior vulnerabilidade se deve às alterações sofridas pelo
sistema imunológico. Após os 60 anos, a resposta do organismo às infecções
se torna mais lenta devido à queda na produção de proteína produzida pelos
leucócitos para estimular a atividade de defesa celular.
Outro fator importante a ser considerado, é o fato desse grupo ter tendência a
apresentar alguma comorbidade (doença renal, hipertensão, problemas
cardíacos, diabetes, etc.), o que aumenta ainda mais os riscos de
complicações ao contrair a Covid-19.

Justamente por causa desses fatores, a Secretaria de Saúde pede que os
idosos sejam levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao mínimo
sintoma de gripe ou resfriado: tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, falta
de ar, cansaço ou confusão mental.
Lá, os idosos vão fazer a tomografia dos pulmões e o teste rápido. Quanto
mais cedo o atendimento, maior a chance de cura.
Segundo a Secretaria de Saúde, com a tomografia, por exemplo, é possível
antecipar o diagnóstico do paciente suspeito de Covid-19. Constatada a lesão
pulmonar em estágio inicial é iniciado o tratamento imediatamente, no caso do
novo coronavírus ou de outras enfermidades. Por isso, principalmente os
idosos, a qualquer sintoma de gripe a dica é procurar imediatamente a UPA
mais próxima.
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Litoral Norte retoma aulas presenciais com restrição na
capacidade de alunos
Ilhabela será a primeira a receber alunos, com abertura em 21 de janeiro e
aulas aos sábados

Apesar do crescimento de casos de contaminação pelo coronavírus, as
Prefeituras do Litoral Norte decidiram retomar as aulas presenciais nas escolas
municipais e particulares. Os municípios devem seguir as diretrizes estaduais
do Plano SP, que está em fase amarela, e prevê restrições na capacidade de
alunos nas salas de aula.
As quatro cidades da região registram 15.200 casos confirmados da Covid-19,
sendo 257 mortes. Caraguatatuba tem 5.033 testes positivados e 124 mortes.
Ilhabela tem o segundo maior número de contaminação, com 3.864 casos
positivos e 18 mortes. Em São Sebastião são 3.193 pessoas já infectadas e 65
vieram a óbito. Ubatuba registra 3.110 casos e 50 mortes.
O Estado de São Paulo registra 48.379 óbitos e mais de 1,5 milhão de casos
confirmados da nova doença. As taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em
65,1%, com 5.361 pessoas internadas em estado grave e 12.530 pacientes em
enfermaria. Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada,
sendo 611 com uma ou mais mortes.
Ilhabela
O arquipélago deve ser o primeiro a voltar ao sistema presencial e terá aulas

aos sábados. Segundo o calendário da secretaria de Educação, as escolas
começam a receber estudantes para a fase de acolhimento no dia 21 de
janeiro, com atividades educativas extra curriculares. O período letivo inicia
oficialmente em 1º de fevereiro.
A retomada vai acontecer em esquema de rodízio, com 50% da capacidade de
cada sala, três vezes por semana (segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e
sábado) para fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste
momento, não haverá aulas em período integral e nem creches.
A secretaria informou que além dos protocolos padrão de higiene, haverá
testagem em todos os professores, diretores, coordenadores, auxiliares,
monitores, merendeiras e demais profissionais.
Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou o retorno do sistema presencial nesta
segunda-feira (11). Por meio de decreto , foi confirmada a liberação a partir de
1º de fevereiro. Na rede municipal de ensino, os professores retornarão ao
trabalho no dia 3 de fevereiro, com organização pedagógica, planejamentos e
treinamentos sobre as medidas de biossegurança. Alunos e pais também
devem participar de entrevistas e formações sobre as novas medidas previstas
em sala de aula.
A administração não informou se haverá testagem em massa para profissionais
ou alunos. A capacidade de estudantes nas salas de aula deve seguir os 70%
orientados pelo governo do Estado. O calendário para o ano letivo
compreenderá as exigências previstas pelo Ministério da Educação (MEC).
São Sebastião
Na cidade vizinha, está agendado para o início de fevereiro o retorno das aulas
presenciais nas escolas públicas. Mas a informação da data ainda está
confusa. A Prefeitura, no site oficial, divulgou dia 1º de fevereiro. O prefeito
Felipe Augusto também havia anunciado o retorno para o dia 1º, mas depois
descobriu que os professores estão de férias até dia 2. Segundo a publicação
no Facebook do prefeito, as aulas agora estão previstas para o dia 4.
O comunicado da Prefeitura informa que as escolas vão funcionar com 70% da
capacidade. Dessa forma, os alunos devem aguardar por uma “convocação”.
“As unidades de ensino farão o contato com as famílias dos alunos que serão
convocados”, informa a Prefeitura.
A secretária de Educação diz que serão priorizados alunos com dificuldades no
aprendizado.

O comunicado não deixa claro se as creches também retomam as atividades
na mesma data.
A decisão de limitar a capacidade em 70% segue recomendação do Governo
do Estado para a fase amarela do Plano SP. O percentual, porém, pode ser
alterado um dia depois do reinício das aulas, quando está prevista uma
atualização das fases.
O retorno às aulas em São Sebastião estava condicionado à imunização contra
o coronavírus. Pelo menos é o que declarou o prefeito numa live do dia 27 de
agosto. “Na nossa cidade, aulas presenciais apenas a partir do próximo ano, se
houver a vacina. Sem vacina, sem escola!”, garantiu Felipe, na ocasião.
Segundo a Secretaria de Educação, 43% dos professores fazem parte do
grupo de risco.
A Prefeitura de Ubatuba não informou as estratégias para o ano letivo de 2021.
Nenhuma das cidades tem previsão para início da campanha de vacinação
contra o coronavírus.
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Idosos são 80% das vítimas fatais do coronavírus em
Caraguatatuba
Das 124 mortes registradas na cidade, 99 são pacientes com mais de 60 anos

Os números da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba apontam que 80%
dos óbitos e 60% das internações referentes a Covid-19 são de idosos. A
Prefeitura reforça a questão dos cuidados com esse grupo nesta segunda onda
de contaminação pelo coronavírus, já que a cidade possui 20 mil idosos.
Das 124 mortes registradas na cidade, 99 são pacientes com mais de 60 anos
e que possuem algum tipo de comorbidade (doença crônica). Os homens
acima dos 60 anos são as maiores vítimas. Nas internações em andamento na
cidade (UPA Covid-19, Casa de Saúde Stella Maris e Hospital Regional), mais
63 se referem aos idosos.
Conforme o boletim epidemiológico, no total, o município registra 5.033 casos
confirmados de coronovírus, além das 124 mortes pela nova doença.
Idosos
O motivo dessa maior vulnerabilidade se deve às alterações sofridas pelo
sistema imunológico. Após os 60 anos, a resposta do organismo às infecções
se torna mais lenta devido à queda na produção de proteína produzida pelos
leucócitos para estimular a atividade de defesa celular.

Outro fator importante a ser considerado, é o fato desse grupo ter tendência a
apresentar alguma comorbidade (doença renal, hipertensão, problemas
cardíacos, diabetes, etc.), o que aumenta ainda mais os riscos de
complicações ao contrair a Covid-19.
Justamente por causa desses fatores, a Secretaria de Saúde pede que os
idosos sejam levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao mínimo
sintoma de gripe ou resfriado: tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, falta
de ar, cansaço ou confusão mental.
Lá, os idosos vão fazer a tomografia dos pulmões e o teste rápido. Quanto
mais cedo o atendimento, maior a chance de cura.
Segundo a Secretaria de Saúde, com a tomografia, por exemplo, é possível
antecipar o diagnóstico do paciente suspeito de Covid-19. Constatada a lesão
pulmonar em estágio inicial é iniciado o tratamento imediatamente, no caso do
novo coronavírus ou de outras enfermidades. Por isso, principalmente os
idosos, a qualquer sintoma de gripe a dica é procurar imediatamente a UPA
mais próxima.

Clipping de Notícias: 12/01/2021
Editoria: Cidades
Veículo: Repórter Litoral Online

Obras Da Nova Praça Antônio Fachini Na Martim Entram Na
Reta Final

A Prefeitura de Caraguatatuba segue com as obras de revitalização da Praça
Antônio Fachini, localizada no bairro Martim de Sá.
Já estão prontos os 10 boxes para artesãos e o banheiro público, que ficam
próximo ao posto do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar).
Além do banheiro e dos boxes, a revitalização adicionará na praça um deck
cimentício, quadra de streetball, bicicletário, pergolado, novos canteiros,
bancos de concretos, novo paisagismo e revitalização do Posto dos Bombeiros.
De acordo com a Prefeitura, segundo a empresa terceirizada, responsável pela
reforma, as obras de revitalização estarão concluídas este mês.
A verba, em torno de R$ 500 mil, é fruto de um convênio com o DADE
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias), órgão da
Secretaria de Turismo do Estado e o pacote de investimentos previa também a
revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Praça do Artesão) do Centro.
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Caraguatatuba Permanece Na Fase Amarela Do Plano SP Com
Restrições De Horário E Capacidade

Caraguatatuba segue na Fase Amarela com restrições de horário de
funcionamento e capacidade de ocupação, conforme decreto municipal
publicado
nesta
segunda-feira
(11/01)
no
Diário
Oficial
do
Município: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iii-no448/
Com a permanência a Fase Amarela, a Prefeitura de Caraguatatuba limitou a
capacidade de lotação dos estabelecimentos em 40% (antes eram 60%), fixou
o horário de atendimento comercial em 10 horas diárias (antes eram 12 horas),
com limite de funcionamento até às 22h (em vez de 23h), com a exceção dos
bares que fecham às 20h (em vez de 23h), e proibiu eventos com público em
pé, mas manteve diversas atividades já liberadas em consonância com o Plano
São Paulo.
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o objetivo é manter a economia,
mas fazendo alterações para diminuir a contaminação e preservar as vidas.
“Técnicos da Secretaria de Saúde do município avaliaram as recomendações,
e assim confiamos na avaliação e critérios exigidos nessa nova fase amarela.
Estamos próximos ao início da vacinação, e este momento de resguardo é
muito importante, uma vez que quem tiver contaminado não poderá ser
vacinado”, esclarece a administração.

A próxima atualização do Plano São Paulo de retomada econômica ocorre no
dia 5 de fevereiro.
Expediente Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba prorrogou o expediente de trabalho dos
servidores de seis horas e continua com o atendimento ao público nas
repartições, das 9h às 14h, até o dia 7 de fevereiro.
Pelo decreto, a escala de seis horas diárias pode ser fixada pelos secretários e
presidentes das autarquias municipais entre 8h e 17h30, nos dias úteis, exceto
os serviços essenciais da Secretaria de Saúde, serviços devidamente
justificados pelo secretário da pasta e aprovados pelo chefe do Executivo, e
regimes de jornada específicos definidos em lei.
Aulas Presenciais
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o mesmo decreto publicado nesta
segunda-feira (https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iiino-448/) autoriza o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares e na
rede estadual, a partir de 1º de fevereiro, conforme diretrizes e protocolos
sanitários estabelecidos no Plano São Paulo do Governo do Estado.
Na rede municipal de ensino, os professores retornarão ao trabalho no dia 3 de
fevereiro com organização pedagógica, planejamentos e treinamentos sobre as
medidas de biossegurança.
As formações também serão aplicadas para toda comunidade escolar,
incluindo funcionários, equipes, pais e alunos. Nesse período que antecede o
retorno das aulas acontecerá as entrevista com as famílias de forma presencial
e virtual.
No dia 1º de março está previsto o retorno das aulas municipais e seguirá as
diretrizes (classificação da fase e percentual de alunos permitidos) definidas no
Plano SP.
A Secretária de Educação de Caraguatatuba, Márcia Paiva, informa que o
calendário para o ano letivo compreenderá as exigências previstas pelo MEC
(Ministério da Educação). Lembrando que os pais serão informados sobre o
cronograma específico para a frequência e participação das atividades.
Fiscalização
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o

cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de
aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os
R$ 91 mil.
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais de Postura passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o Decreto da Pandemia que previa
fechamento das portas às 23h. Cada um foi autuado em 1000 Valor de
Referência do Município (VRM) sendo que cada uma equivale a R$ 3.74,
totalizado R$ 3.740 cada.
O infrator pode recorrer a autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é
transformado em multa. Se houver reincidência, ela é dobrada.
Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo e abordaram 89 pessoas
sem máscaras, além de atender 49 denúncias de perturbação que resultaram
em 14 multas, sendo que cada uma equivale a R$ 1.740.
Ainda durante o final de semana eles atenderam demanda de acampamentos
irregulares nas praias e oito barracas foram desmontadas.
Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção fácil, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração.
A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e processos noturnos que
recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um deles, localizado no
Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa pode chegar a R$
3.740.
Já a Secretaria da Fazenda também colocou a equipe da Fiscalização de
Comércio para atender denúncias do Canal 156, sendo 20 verificadas, realizar
ações em todas as praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro
Capricórnio e tem sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes
irregulares.
No geral, foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para
cumprimento de horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
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Inscrições Para Novos Conselheiros Tutelares Encerram Na
Sexta-Feira (15)

O processo seletivo para escolha de novos conselheiros tutelares suplentes
continua aberto até o dia 15 de janeiro em Caraguatatuba. As inscrições devem
ser realizadas diretamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), na Avenida Rio Grande do Sul, 325 –
Jardim Primavera, das 8h às 14h.
Os interessados podem conferir o edital completo no Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 431) do dia 11/12. É importante atentar-se para as
especificações da vaga e, especialmente, para o prazo de encerramento.
O objetivo é preencher três vagas de conselheiros tutelares titulares e seis
vagas de suplentes – Gestão 2020/2024, para atuar nas regiões Centro e Sul.
A remuneração é de R$ 2.568,52, com jornada de até 200 horas semanais,
sendo 120 horas distribuídas em seis horas diárias e/ou 30 semanais,
obrigatoriamente na sede do Conselho e/ou em desenvolvimento de atividades
vinculadas ao atendimento à população, inclusive fora da sede.
As demais horas deverão ser distribuídas e executadas em regime de plantão
no período noturno, finais de semana e feriados, conforme disposto em
regimento interno, devidamente aprovado pelo CMDCA.
Segundo o Conselho Municipal, a função de conselheiro tutelar exige
dedicação exclusiva e disponibilidade de 24 horas por dia, portanto é
incompatível com o exercício de outra função pública e/ou privada, remunerada
ou não.
Requisitos e documentação










Os requisitos para ocupar o cargo envolvem:
Reconhecida idoneidade moral;
Idade superior a 21 anos;
Residir em Caraguatatuba há pelo menos dois anos;
Ensino Médio completo, comprovação de experiência profissional ou
voluntária de, no mínimo, dois anos em trabalho direto na área da
criança e/ou adolescente e família, em período não superior a cinco
anos da data da eleição, atestado por entidade governamental e/ou não
governamental regularmente inscrita e registrada no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Conselhos Setoriais de
Educação e ou da Assistência Social;
Estar em gozo de seus direitos civis e políticos e quites com o Serviço
Militar, se do sexo masculino;
E não ter sido penalizado (a) com a destituição da função de conselheiro
(a) tutelar, nos termos do que dispõe a legislação vigente, nos cinco
anos antecedentes a esta eleição.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:











Certidão negativa de débitos civil e criminal, expedida pela Justiça
Estadual;
Atestado de antecedentes criminais;
Certidão de nascimento ou cópia do RG;
Título eleitoral, cópia do comprovante de residência (telefone fixo,
energia, IPTU) em nome do (a) candidato (a) e/ou em nome do (a)
esposo (a), pai ou mãe, irmão (ã), filho (a), para fins de comprovação
dos dois anos de residência no município;
Cópia do certificado ou declaração da instituição de ensino de conclusão
do Ensino Médio, acompanhado do original para conferência;
Currículo documentado, acompanhado de declaração da entidade ou
instituição de atendimento à criança e/ou adolescente, ou carteira
profissional com registro que comprove ser o candidato funcionário ou
servidor desta classe, que comprovem realização de atividades voltadas
à proteção, formação e/ou desenvolvimento de crianças e adolescentes;
Certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais expedidas, pelo
Tribunal Superior Eleitoral – TSE. www.tse.jus.br
E cópia do Certificado de Dispensa e incorporação (Reservista)/
comprovação de responsabilidade do CMDCA e sua Comissão de
Processo de Escolha.

Realização da prova objetiva

A prova contará com 50 questões sobre conhecimentos gerais do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Matemática, Língua Portuguesa e legislação
pertinente; além das avaliações de informática e psicológica. A prova objetiva
terá quatro horas de duração e os candidatos precisam concluir a avaliação de
informática em 40 minutos.
A prova será aplicada no dia 28 de fevereiro de 2021, no período da manhã, e
a avaliação de informática na mesma data, à tarde. A divulgação dos locais
ocorre no dia 3 de fevereiro, no Diário Oficial Eletrônico, no prédio do Programa
Bolsa Família (Jardim Primavera) e na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Jardim Aruan).
A eleição e apuração dos votos serão no dia 16 de maio de 2021, das 8h às
17h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá, localizada na
Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá.
Mais informações pelo telefone (12) 3882-3504.
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Operação Verão Seguro Tamoios Segue Até 22 De Fevereiro

Com o início do ano, as altas temperaturas e o tradicional período de férias, o
movimento da Rodovia dos Tamoios costuma ficar mais intenso. Para manter a
segurança da via e o atendimento aos usuários, a Concessionária Tamoios
continua realizando até 22 de fevereiro a Operação Verão Seguro. A ação é
desenvolvida em parceria com a Agência de Transportes do Estado de São
Paulo (ARTESP) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).
Neste ano, em virtude da pandemia, os canais de comunicação da
Concessionária estão veiculando mensagens de alerta e orientação para
prevenção à covid-19. As frases são: Evite aglomerações e use máscara.
Para atender o fluxo das próximas semanas, as equipes operacionais da
Concessionária continuarão reforçadas como comenta o Supervisor de
Operações, Eduardo Lossavaro: “A Concessionária Tamoios se prepara para
receber o usuário e oferecer a ele o melhor atendimento. Nossas equipes
permanecem atentas e disponíveis para garantir uma viagem mais segura e
confortável a todos.”
A Operação Papa Filas (que agiliza o atendimento nas praças de pedágio) e a
Operação Descida (que libera uma pista sentido litoral no trecho de serra)
continuarão acontecendo nas próximas semanas.
Guinchos, viaturas de inspeção, ambulâncias e os demais veículos de apoio
estarão disponíveis para atendimento às ocorrências. O Agente de Tráfego
Luiz Carlos dos Santos atua como inspetor na Base de Serviços Operacionais,
em Caraguatatuba, e fala de seu trabalho: “O inspetor de tráfego atua como os
olhos da Concessionária na rodovia. Saber que estamos auxiliando os

motoristas é realmente muito satisfatório. Com um diálogo cordial e atento ao
que o usuário necessita, este se sente seguro e acolhido mesmo diante do
problema que pode estar enfrentando.”
Em caso de emergência, o usuário continua contando com o 0800 545 0000 e
o Botão SOS no Aplicativo Tamoios.
Neste ano, os usuários também contam com totens de teleatendimento. Os
equipamentos ficam disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Usuário
localizados no km 19 (sentido litoral) e km 48 (sentido São José dos Campos).
Por meio deles é possível fazer contato direto com o CCO (Centro de Controle
Operacional) através de chamadas de vídeo e voz, além de consultar telefones
úteis, mapa da rodovia, tarifas de pedágio e registro de manifestação na
ouvidoria.
A presença de um agente da Polícia Militar Rodoviária no CCO viabiliza a
fiscalização por videomonitoramento. Por meio das 85 câmeras de
monitoramento da rodovia o policial localiza e autua motoristas infratores.
A Concessionária Tamoios reforça as orientações de segurança aos usuários:








Dirija com cuidado e atenção
Respeite a sinalização e os limites de velocidade
Faça revisão em seu veículo antes de pegar estrada
Consulte os canais de comunicação da Concessionária e baixe o App
Tamoios
Use o cinto de segurança
Não utilize o celular enquanto estiver ao volante
Se beber, não dirija.
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Sabesp informa cronograma de atendimento da agência móvel
até a 1ª quinzena de fevereiro no Litoral Norte
O atendimento presencial será realizado nos bairros Massaguaçu
(Caraguatatuba), Maranduba (Ubatuba) e Boiçucanga (São Sebastião)
A Agência Móvel da Sabesp voltou a oferecer atendimento presencial à
população do Litoral Norte, levando soluções ao cliente que não pode ser
atendido na agência física, que se encontra fechada em razão do
distanciamento social devido à pandemia da COVID-19.
O serviço, que é prestado nos municípios de Caraguatatuba, São
Sebastião e Ubatuba em endereços fixos nos bairros de Massaguaçu,
Boiçucanga e Maranduba, já possui um cronograma fixo até a 1ª quinzena de
fevereiro, mas deve permanecer nos mesmos locais na sequência, ganhando
nova agenda de atendimento a partir do mês de março.
O atendimento móvel oferece uma série de serviços a comunidades mais
distantes, entre eles a negociação de dívidas, alterações cadastrais, segunda
via de contas, pedido de ligação de água e esgoto, religação (em caso de
corte), além do esclarecimento de dúvidas, tudo isso com o conforto e a
praticidade que o cliente Sabesp merece. De segunda a sexta-feira a agência
móvel tem funcionado em horário comercial, e aos sábados no período da
manhã (sempre das 8h30 às 11h).
Em Caraguatatuba, a agência fica na rua Herman Pereira de Faria, em frente
ao açougue Nelore, no bairro Massaguaçu; em São Sebastião a agência segue
para a Costa Sul, com atendimento na praça Elpídio Romão Teixeira, 220 - em
frente à Escola Walkir Vergani - Boiçucanga; e em Ubatuba o cliente Sabesp
pode comparecer à Sub Prefeitura, que fica na rua Cabo Oscar Rossini, 10 Maranduba, na região Sul do município. Confira o cronograma do atendimento
móvel nos municípios do Litoral Norte.
Vale lembrar que a Sabesp oferece todos os serviços da agência
móvel também o Sabesp Mobile, que pode ser acessado na loja de aplicativos
para Android e IOS, e também por meio do portal www.sabesp.com.br.
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Sabesp informa cronograma de atendimento da agência móvel
até a 1ª quinzena de fevereiro no LN

O atendimento presencial será realizado nos bairros Massaguaçu
(Caraguatatuba), Maranduba (Ubatuba) e Boiçucanga (São Sebastião)
A Agência Móvel da Sabesp voltou a oferecer atendimento presencial à
população do Litoral Norte, levando soluções ao cliente que não pode ser
atendido na agência física, que se encontra fechada em razão do
distanciamento social devido à pandemia da COVID-19.
O serviço, que é prestado nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e
Ubatuba em endereços fixos nos bairros de Massaguaçu, Boiçucanga e
Maranduba, já possui um cronograma fixo até a 1ª quinzena de fevereiro, mas
deve permanecer nos mesmos locais na sequência, ganhando nova agenda de
atendimento a partir do mês de março.
O atendimento móvel oferece uma série de serviços a comunidades mais
distantes, entre eles a negociação de dívidas, alterações cadastrais, segunda
via de contas, pedido de ligação de água e esgoto, religação (em caso de
corte), além do esclarecimento de dúvidas, tudo isso com o conforto e a
praticidade que o cliente Sabesp merece. De segunda a sexta-feira a agência
móvel tem funcionado em horário comercial, e aos sábados no período da
manhã (sempre das 8h30 às 11h).
Em Caraguatatuba, a agência fica na rua Herman Pereira de Faria, em frente
ao açougue Nelore, no bairro Massaguaçu; em São Sebastião a agência segue
para a Costa Sul, com atendimento na praça Elpídio Romão Teixeira, 220 – em

frente à Escola Walkir Vergani – Boiçucanga; e em Ubatuba o cliente Sabesp
pode comparecer à Sub Prefeitura, que fica na rua Cabo Oscar Rossini, 10 –
Maranduba, na região Sul do município. Confira o cronograma do atendimento
móvel nos municípios do Litoral Norte.
Vale lembrar que a Sabesp oferece todos os serviços da agência móvel
também o Sabesp Mobile, que pode ser acessado na loja de aplicativos para
Android e IOS, e também por meio do portal _www.sabesp.com.br.
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Caraguatatuba permanece na Fase Amarela do Plano SP com
restrições de horário e capacidade

Caraguatatuba segue na Fase Amarela com restrições de horário de
funcionamento e capacidade de ocupação, conforme decreto municipal
publicado
nesta
segunda-feira
(11/01)
no
Diário
Oficial
do
Município: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iii-no448/
Com a permanência a Fase Amarela, a Prefeitura de Caraguatatuba limitou a
capacidade de lotação dos estabelecimentos em 40% (antes eram 60%), fixou
o horário de atendimento comercial em 10 horas diárias (antes eram 12 horas),
com limite de funcionamento até às 22h (em vez de 23h), com a exceção dos
bares que fecham às 20h (em vez de 23h), e proibiu eventos com público em
pé, mas manteve diversas atividades já liberadas em consonância com o Plano
São Paulo.
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o objetivo é manter a economia,
mas fazendo alterações para diminuir a contaminação e preservar as vidas.
“Técnicos da Secretaria de Saúde do município avaliaram as recomendações,
e assim confiamos na avaliação e critérios exigidos nessa nova fase amarela.
Estamos próximos ao início da vacinação, e este momento de resguardo é
muito importante, uma vez que quem tiver contaminado não poderá ser
vacinado”, esclarece a administração.
A próxima atualização do Plano São Paulo de retomada econômica ocorre no
dia 5 de fevereiro.

Expediente Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba prorrogou o expediente de trabalho dos
servidores de seis horas e continua com o atendimento ao público nas
repartições, das 9h às 14h, até o dia 7 de fevereiro.
Pelo decreto, a escala de seis horas diárias pode ser fixada pelos secretários e
presidentes das autarquias municipais entre 8h e 17h30, nos dias úteis, exceto
os serviços essenciais da Secretaria de Saúde, serviços devidamente
justificados pelo secretário da pasta e aprovados pelo chefe do Executivo, e
regimes de jornada específicos definidos em lei.
Aulas Presenciais
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o mesmo decreto publicado nesta
segunda-feira (https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iiino-448/) autoriza o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares e na
rede estadual, a partir de 1º de fevereiro, conforme diretrizes e protocolos
sanitários estabelecidos no Plano São Paulo do Governo do Estado.
Na rede municipal de ensino, os professores retornarão ao trabalho no dia 3 de
fevereiro com organização pedagógica, planejamentos e treinamentos sobre as
medidas de biossegurança.
As formações também serão aplicadas para toda comunidade escolar,
incluindo funcionários, equipes, pais e alunos. Nesse período que antecede o
retorno das aulas acontecerá as entrevista com as famílias de forma presencial
e virtual.
No dia 1º de março está previsto o retorno das aulas municipais e seguirá as
diretrizes (classificação da fase e percentual de alunos permitidos) definidas no
Plano SP.
A Secretária de Educação de Caraguatatuba, Márcia Paiva, informa que o
calendário para o ano letivo compreenderá as exigências previstas pelo MEC
(Ministério da Educação). Lembrando que os pais serão informados sobre o
cronograma específico para a frequência e participação das atividades.
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Pat de Caraguatatuba oferece 85 vagas de emprego nesta
segunda-feira (11)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou
nesta segunda-feira (11) as novas vagas de emprego disponíveis. Ao todo são
ofertadas 85 vagas que podem ser acessadas pelo site oficial da Prefeitura.
Os interessados também podem consultar os serviços pelo telefone ou ir
diretamente ao local.
Para se candidatar basta comparecer no PAT, das 8h às 12h, portando o RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo, referente às vagas divulgadas.
O PAT de Caraguatatuba fica localizado na Rua Taubaté, 520, Sumaré. O
telefone para contato é (12) 3882-5211.
As vagas ofertadas incluem funções de ajudante de cozinha, ajudante geral,
garçom, operador de telemarketing, auxiliar, pizzaiolo, diarista, manicure,
técnico de informática, motorista, pedreiro, técnico em nutrição, vendedor
ambulante e muitas outras.
Para
mais
informações
acesse
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/vagas-disponiveis/.

o
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Inscrições para novos conselheiros tutelares encerram nesta
sexta-feira (15)

O processo seletivo para escolha de novos conselheiros tutelares suplentes
continua aberto até o dia 15 de janeiro em Caraguatatuba. As inscrições devem
ser realizadas diretamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), na Avenida Rio Grande do Sul, 325 –
Jardim Primavera, das 8h às 14h.
Os interessados podem conferir o edital completo no Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 431) do dia 11/12. É importante atentar-se para as
especificações da vaga e, especialmente, para o prazo de encerramento.
O objetivo é preencher três vagas de conselheiros tutelares titulares e seis
vagas de suplentes – Gestão 2020/2024, para atuar nas regiões Centro e Sul.
A remuneração é de R$ 2.568,52, com jornada de até 200 horas semanais,
sendo 120 horas distribuídas em seis horas diárias e/ou 30 semanais,
obrigatoriamente na sede do Conselho e/ou em desenvolvimento de atividades
vinculadas ao atendimento à população, inclusive fora da sede.
As demais horas deverão ser distribuídas e executadas em regime de plantão
no período noturno, finais de semana e feriados, conforme disposto em
regimento interno, devidamente aprovado pelo CMDCA.
Segundo o Conselho Municipal, a função de conselheiro tutelar exige
dedicação exclusiva e disponibilidade de 24 horas por dia, portanto é
incompatível com o exercício de outra função pública e/ou privada, remunerada
ou não.
Requisitos e documentação

Os requisitos para ocupar o cargo envolvem:
Reconhecida idoneidade moral;
Idade superior a 21 anos;
Residir em Caraguatatuba há pelo menos dois anos;
Ensino Médio completo, comprovação de experiência profissional ou voluntária
de, no mínimo, dois anos em trabalho direto na área da criança e/ou
adolescente e família, em período não superior a cinco anos da data da
eleição, atestado por entidade governamental e/ou não governamental
regularmente inscrita e registrada no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e/ou Conselhos Setoriais de Educação e ou da
Assistência Social;
Estar em gozo de seus direitos civis e políticos e quites com o Serviço Militar,
se do sexo masculino;
E não ter sido penalizado (a) com a destituição da função de conselheiro (a)
tutelar, nos termos do que dispõe a legislação vigente, nos cinco anos
antecedentes a esta eleição.
No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:
Certidão negativa de débitos civil e criminal, expedida pela Justiça Estadual;
Atestado de antecedentes criminais;
Certidão de nascimento ou cópia do RG;
Título eleitoral, cópia do comprovante de residência (telefone fixo, energia,
IPTU) em nome do (a) candidato (a) e/ou em nome do (a) esposo (a), pai ou
mãe, irmão (ã), filho (a), para fins de comprovação dos dois anos de residência
no município;
Cópia do certificado ou declaração da instituição de ensino de conclusão do
Ensino Médio, acompanhado do original para conferência;
Currículo documentado, acompanhado de declaração da entidade ou
instituição de atendimento à criança e/ou adolescente, ou carteira profissional
com registro que comprove ser o candidato funcionário ou servidor desta
classe, que comprovem realização de atividades voltadas à proteção, formação
e/ou desenvolvimento de crianças e adolescentes;

Certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais expedidas, pelo Tribunal
Superior Eleitoral – TSE. www.tse.jus.br
E cópia do Certificado de Dispensa e incorporação (Reservista)/ comprovação
de responsabilidade do CMDCA e sua Comissão de Processo de Escolha.
Realização da prova objetiva
A prova contará com 50 questões sobre conhecimentos gerais do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Matemática, Língua Portuguesa e legislação
pertinente; além das avaliações de informática e psicológica. A prova objetiva
terá quatro horas de duração e os candidatos precisam concluir a avaliação de
informática em 40 minutos.
A prova será aplicada no dia 28 de fevereiro de 2021, no período da manhã, e
a avaliação de informática na mesma data, à tarde. A divulgação dos locais
ocorre no dia 3 de fevereiro, no Diário Oficial Eletrônico, no prédio do Programa
Bolsa Família (Jardim Primavera) e na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Jardim Aruan).
A eleição e apuração dos votos serão no dia 16 de maio de 2021, das 8h às
17h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá, localizada na
Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá.
Mais informações pelo telefone (12) 3882-3504.
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Força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza cerca de
350 estabelecimentos no fim de semana
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o
cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de
aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os
R$ 91 mil. Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais de Postura passaram por
144 locais e constataram que 17 desrespeitaram o Decreto da Pandemia que
previa fechamento das portas às 23h. Cada um foi autuado em 1000 Valor de
Referência do Município (VRM) sendo que cada uma equivale a R$ 3.74,
totalizado R$ 3.740 cada.
O infrator pode recorrer a autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é
transformado em multa. Se houver reincidência, ela é dobrada.
Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo e abordaram 89 pessoas
sem máscaras, além de atender 49 denúncias de perturbação que resultaram
em 14 multas, sendo que cada uma equivale a R$ 1.740.
Ainda durante o final de semana eles atenderam demanda de acampamentos
irregulares nas praias e oito barracas foram desmontadas.
Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção fácil, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração.
A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e processos noturnos que
recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um deles, localizado no
Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa pode chegar a R$
3.740.
Já a Secretaria da Fazenda também colocou a equipe da Fiscalização de
Comércio para atender denúncias do Canal 156, sendo 20 verificadas, realizar
ações em todas as praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro
Capricórnio e tem sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes
irregulares.
No geral, foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para

cumprimento de horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
Importante destacar que a partir desta segunda-feira (11) está em vigor o
Decreto Municipal 1.384/21 que traz novos horários de funcionamento com
base no Plano São Paulo que manteve a região na fase amarela, mas alterou o
tempo de abertura dos estabelecimentos que podem funcionar no período de
10 horas com limite até às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa no valor equivalente a 1.000 VRMs; em caso de reincidência o valor será
de 2.000 VRMs; e em caso de não adequação do estabelecimento comercial a
terceira multa terá o valor de 3.000 VRMs e ainda poderá haver a cassação
imediata do Alvará de Funcionamento e Licença de Funcionamento Sanitário.
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Orçamento 2021 de Caraguatatuba é aprovado em 2ª votação

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 da Prefeitura de
Caraguatatuba foi aprovado em 2º turno por maioria de votos na sessão
extraordinária da última sexta-feira (8/01), na Câmara Municipal, no Centro. A
proposta da LOA, que estima receita e fixa as despesas do município para o
exercício de 2021, prevê o orçamento R$ 1.008.544.742,00. A aprovação em
1º turno ocorreu no dia 6 de janeiro, também por maioria de votos.
As destinações obrigatórias de 25% da receita para a Educação e 15% para a
Saúde ficaram acima do previsto pela Constituição Federal, com o seguinte
montante: R$ 267,59 milhões para Educação (27%) e R$ 198,56 milhões para
a Saúde (20%), além dos 6% para manutenção do Legislativo. Nas outras
secretarias foram alocados R$ 513,9 milhões.
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas presenciais
nos dias 5 e 7 de outubro de 2020. Técnicos da Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento explanaram a proposta. O público teve a
oportunidade de encaminhar sugestões e fazer questionamentos na audiência
eletrônica, entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro, no
site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O Legislativo realizou duas
audiências, por meio de videoconferências, nos dias 11 e 14 de dezembro.
As audiências Lei Orçamentária Anual atendem as exigências do Art. 165 da
Constituição Federal, Artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços) e Lei
Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). A LOA de
2021
está
disponível
no
link https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2021.pdf.
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Cota única do IPTU 2021 com 10% de desconto vence dia 29 de
janeiro em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda,
iniciou a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
de 2021 pelos Correios. A cota única, com desconto de 10%, vence no próximo
dia 29 de janeiro (sexta-feira).
A 2ª via do carnê do IPTU pode ser solicitada de segunda a sexta-feira, das 9h
às 14h, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço
Municipal, no Centro.
O
proprietário
também
pode
acessar
2ª
via
pelo
site www.caraguatatuba.sp.gov.br, na parte destinada ao “Cidadão/Tributos”.
É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral do imóvel para
acessar a 2ª via e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o número, basta
solicitar pelo e-mail cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelos
telefones (12) 3897-8170/8221 (Cadastro).
Fevereiro – Também há opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o
dia 22 de fevereiro. Há ainda a possibilidade de dividir o carnê em 11 vezes,
sendo a primeira parcela para o dia 22 de fevereiro.
Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2021 considerou o mesmo valor da
correção do Valor de Referência do Município (VRM), que foi de 4,77%
(variação de novembro de 2019 a outubro de 2020). O VRM foi calculado com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$ 3,57 para R$ 3,74
em 2021.

Portal Munícipe – O contribuinte também pode acessar uma série de serviços
da
Secretaria
da
Fazenda
no
site
oficial http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, no link Portal Munícipe (lateral
da página/ Principais Serviços: Cidadão). É possível requisitar via internet a 2ª
via do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e/ou taxas de licenças,
IPTU do exercício do atualizado, ISSQN e taxas de licença atualizadas e
Acordos; certidões venal e negativa; guias de Imposto Sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI); consultas e requerimentos de protocolos; e consulta de
débitos.
Serviço
IPTU 2021 – 2ª via
Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 29 de janeiro
Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/ na parte destinada ao “Cidadão/Tributos”
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Dois homens fogem pela mata, mas são presos com 429
porções de drogas em Caraguatatuba

Denúncia, possibilita a prisão de dois homens , 25 e 28 anos, comprometidos
com o tráfico de drogas, e que foram flagrados no comércio ilícito, na escadaria
do bairro Benfica, em Caraguatatuba. Equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas) agiram na tarde de segunda-feira, 11, na rua
Antônio Matias dos Reis Filho onde ocorreram as prisões, não sem antes uma
perseguição porque os suspeitos fugiram pela mata.
Dos três envolvidos na ocorrência um conseguir se evadir e dois foram detidos.
Apreendidos 228 pinos com crack, 194 invólucros com cocaína e 7
comprimidos ecstasy, além de R$ 961,75 supostamente do tráfico de
entorpecentes. A dupla foi encaminhada para o DP para as providências legais
e presa à disposição da Justiça.
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Caraguatatuba permanece na Fase Amarela do Plano SP com
restrições de horário e capacidade

Caraguatatuba segue na Fase Amarela com restrições de horário de
funcionamento e capacidade de ocupação, conforme decreto municipal
publicado
nesta
segunda-feira
(11/01)
no
Diário
Oficial
do
Município: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iii-no448/
Com a permanência a Fase Amarela, a Prefeitura de Caraguatatuba limitou a
capacidade de lotação dos estabelecimentos em 40% (antes eram 60%), fixou
o horário de atendimento comercial em 10 horas diárias (antes eram 12 horas),
com limite de funcionamento até às 22h (em vez de 23h), com a exceção dos
bares que fecham às 20h (em vez de 23h), e proibiu eventos com público em
pé, mas manteve diversas atividades já liberadas em consonância com o Plano
São Paulo.
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o objetivo é manter a economia,
mas fazendo alterações para diminuir a contaminação e preservar as vidas.
“Técnicos da Secretaria de Saúde do município avaliaram as recomendações,
e assim confiamos na avaliação e critérios exigidos nessa nova fase amarela.
Estamos próximos ao início da vacinação, e este momento de resguardo é
muito importante, uma vez que quem tiver contaminado não poderá ser
vacinado”, esclarece a administração.
A próxima atualização do Plano São Paulo de retomada econômica ocorre no
dia 5 de fevereiro.
Expediente Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba prorrogou o expediente de trabalho dos

servidores de seis horas e continua com o atendimento ao público nas
repartições, das 9h às 14h, até o dia 7 de fevereiro.
Pelo decreto, a escala de seis horas diárias pode ser fixada pelos secretários e
presidentes das autarquias municipais entre 8h e 17h30, nos dias úteis, exceto
os serviços essenciais da Secretaria de Saúde, serviços devidamente
justificados pelo secretário da pasta e aprovados pelo chefe do Executivo, e
regimes de jornada específicos definidos em lei.
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Prefeitura vistoria 350 estabelecimentos e autuações podem
chegar a R$ 100 mil em Caraguatatuba

As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o
cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de
aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os
R$ 91 mil.
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais de Postura passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o Decreto da Pandemia que previa
fechamento das portas às 23h. Cada um foi autuado em 1000 Valor de
Referência do Município (VRM) sendo que cada uma equivale a R$ 3.74,
totalizado R$ 3.740 cada.
O infrator pode recorrer a autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é
transformado em multa. Se houver reincidência, ela é dobrada.
Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo e abordaram 89 pessoas
sem máscaras, além de atender 49 denúncias de perturbação que resultaram
em 14 multas, sendo que cada uma equivale a R$ 1.740.
Ainda durante o final de semana eles atenderam demanda de acampamentos
irregulares nas praias e oito barracas foram desmontadas.
Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção fácil, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração.

A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e processos noturnos que
recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um deles, localizado no
Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa pode chegar a R$
3.740.
Já a Secretaria da Fazenda também colocou a equipe da Fiscalização de
Comércio para atender denúncias do Canal 156, sendo 20 verificadas, realizar
ações em todas as praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro
Capricórnio e tem sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes
irregulares.
No geral, foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para
cumprimento de horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
Importante destacar que a partir desta segunda-feira (11) está em vigor o
Decreto Municipal 1.384/21 que traz novos horários de funcionamento com
base no Plano São Paulo que manteve a região na fase amarela, mas alterou o
tempo de abertura dos estabelecimentos que podem funcionar no período de
10 horas com limite até às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa no valor equivalente a 1.000 VRMs; em caso de reincidência o valor será
de 2.000 VRMs; e em caso de não adequação do estabelecimento comercial a
terceira multa terá o valor de 3.000 VRMs e ainda poderá haver a cassação
imediata do Alvará de Funcionamento e Licença de Funcionamento Sanitário.
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Cota única do IPTU 2021 com 10% de desconto vence dia 29 de
janeiro em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda,
iniciou a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
de 2021 pelos Correios. A cota única, com desconto de 10%, vence no próximo
dia 29 de janeiro (sexta-feira).
A 2ª via do carnê do IPTU pode ser solicitada de segunda a sexta-feira, das 9h
às 14h, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço
Municipal, no Centro.
O

proprietário

também

pode

acessar

2ª

via

pelo

site www.caraguatatuba.sp.gov.br,
na
parte
destinada
ao
“Cidadão/Tributos”. É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral
do imóvel para acessar a 2ª via e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o
número,
basta
solicitar
pelo
email cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelos telefones (12)
3897-8170/8221 (Cadastro).

Fevereiro – Também há opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o
dia 22 de fevereiro. Há ainda a possibilidade de dividir o carnê em 11 vezes,
sendo a primeira parcela para o dia 22 de fevereiro.

Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2021 considerou o mesmo valor da

correção do Valor de Referência do Município (VRM), que foi de 4,77%
(variação de novembro de 2019 a outubro de 2020). O VRM foi calculado com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$ 3,57 para R$ 3,74
em 2021.
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Aulas presenciais voltam em 1º de março na rede municipal em
Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o mesmo decreto publicado nesta
segunda-feira (https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/01/edital-ano-iiino-448/) autoriza o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares e na
rede estadual, a partir de 1º de fevereiro, conforme diretrizes e protocolos
sanitários estabelecidos no Plano São Paulo do Governo do Estado.
Na rede municipal de ensino, os professores retornarão ao trabalho no dia 3 de
fevereiro com organização pedagógica, planejamentos e treinamentos sobre as
medidas de biossegurança.
As formações também serão aplicadas para toda comunidade escolar,
incluindo funcionários, equipes, pais e alunos. Nesse período que antecede o
retorno das aulas acontecerá as entrevista com as famílias de forma presencial
e virtual.
No dia 1º de março está previsto o retorno das aulas municipais e seguirá as
diretrizes (classificação da fase e percentual de alunos permitidos) definidas no
Plano SP.
A Secretária de Educação de Caraguatatuba, Márcia Paiva, informa que o
calendário para o ano letivo compreenderá as exigências previstas pelo MEC
(Ministério da Educação). Lembrando que os pais serão informados sobre o

cronograma específico para a frequência e participação das atividades.
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Cota única do IPTU 2021 com 10% de desconto vence dia 29 de
janeiro em Caraguatatuba
A 2ª via do carnê do IPTU pode ser solicitada de segunda a sexta-feira

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou a distribuição dos carnês do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 pelos Correios. A cota única, com
desconto de 10%, vence no próximo dia 29 de janeiro (sexta-feira).
A 2ª via do carnê do IPTU pode ser solicitada de segunda a sexta-feira, das 9h
às 14h, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço
Municipal, no Centro.
O proprietário também pode acessar 2ª via pelo site, na parte destinada ao
“Cidadão/Tributos”. É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral
do imóvel para acessar a 2ª via e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o
número, basta solicitar pelo e-mail ou pelos telefones (12) 3897-8170/8221
(Cadastro).
Também há opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o dia 22 de
fevereiro. Há ainda a possibilidade de dividir o carnê em 11 vezes, sendo a
primeira parcela para o dia 22 de fevereiro.
Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2021 considerou o mesmo valor da
correção do Valor de Referência do Município (VRM), que foi de 4,77%
(variação de novembro de 2019 a outubro de 2020). O VRM foi calculado com

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$ 3,57 para R$ 3,74
em 2021.

