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PREFEITURA DE TAUBATÉ
TEM AVAL DA CÂMARA
Larissa Tavares

A Câmara de Taubaté
aprovou o projeto de lei complementar 6/2022, de autoria
do prefeito José Saud (MDB),
que altera a estrutura administrativa do município. A
proposta foi incluída na pauta
da sessão de terça-feira, 15, a
pedido do líder do governo,
Marcelo Macedo (MDB).
O texto ajusta a recém-publicada Lei Complementar 470,
que trata da estrutura administrativa do município, quanto à
inclusão do quadro das atribuições dos cargos em comissão;
ajuste na carga horária da jornada de trabalho de alguns
cargos, tais como: assistente
social, biólogo, enfermeiro,
farmacêutico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, entre outros;
revisão na quantidade das funções de confiança, incluindo
13 chefias de serviço, 12 supervisões técnicas, sete assistências técnicas, dez chefias de divisão, distribuídas nas diversas
Secretarias; reorganização da
tabela remuneratória dos servidores da Prefeitura, proporcionando a atualização das referências a título de perdas
salariais do funcionalismo público em anos anteriores; e re-
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João Henrique
Dentinho, Paulo
Miranda e
Richardson da
Padaria

organização da estrutura hierárquica, realocando algumas
Áreas em Secretarias.
Também inclui o quadro de
pessoal do Instituto de Previdência de Taubaté (IPMT) e altera para função de confiança
os cargos de diretor pedagógico
das Escolas Municipais de Ciências Aeronáuticas, Fêgo Ca-
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margo e Madre Cecília.
O projeto altera o requisito
para investidura no cargo de
provimento em comissão de
gestor de museus, patrimônio
e arquivo históricos, configurando, agora, o nível universitário. Além disso, a proposta
extingue alguns cargos, tais
como: armador, arquivista,

SESSÃO
funileiro, guarda rondante e
pintor de autos, entre outros, e
determina a extinção de outros
na sua vacância, por exemplo,
apontador e contínuo.
O impacto no orçamento da
Prefeitura será de 46,43% em
2022. O valor anual da despesa
passará de R$ 505 milhões
para R$ 563 milhões. Para os

anos seguintes, o impacto será
de 44,49% (2023) e de 43,79%
(2024), segundo o relatório
anexo ao projeto.
Para suportar esse aumento,
a Prefeitura estima ter crescimento real de receita de
1,73% no Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbano (IPTU), 2,06% no Im-

posto Sobre Serviços (ISSQN),
2,06% no Imposto sobre Transferência de Bens Intervivos
(ITBI) e 20% de crescimento
das receitas em função da nova
Planta Genérica de Valores.
A proposta teve aval em duas
votações, com a convocação de
sessão extraordinária, e segue
para sanção do Executivo.

Servidores da Unitau
receberão 11,2% de revisão
anual nos salários
Imprensa CMT

Os servidores da Universidade de Taubaté (Unitau) receberão 11,2% de revisão anual
de salário, com a aprovação do
projeto de lei ordinária 26/2022,
de autoria do prefeito José Saud
(MDB). A proposta foi incluída
na pauta da sessão da Câmara de
Taubaté na terça-feira, 15, a pedido do líder do governo, Marcelo Macedo (MDB).
A revisão abrange servidores técnico-administrativos
e docentes da Unitau, da Escola Dr. Alfredo José Balbi e
aposentados e pensionistas
da Universidade que possuem
o direito à paridade.
A última revisão anual foi realizada em novembro de 2019
e corrigiu os vencimentos em
3,75%. De acordo com a Unitau,
o impacto orçamentário será de
9%, com crescimento de R$ 7,7

Reitoria da
Unitau

milhões nas despesas.
Com o aumento, o menor salário da Unitau passa de R$ 869
para R$ 966. Para os diretores, o
salário sobe de R$ 7.122 para R$
7.920; pró-reitores, de R$ 7.478
para R$ 8.316; vice-reitor, de R$
7.834 para R$ 8.712; e reitor, de

R$ 8.903 para R$ 9.900.
Emenda da Comissão de Justiça, que faz adequação textual, foi aprovada com o projeto, que teve aval em duas
votações, com a convocação de
sessão extraordinária, e segue
para sanção do Executivo.
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SESSÃO

Criação do título de
protetor independente
de animais é aprovada
Stockphotos

Os vereadores de Taubaté
aprovaram
na
terça-feira,
15, o projeto de lei ordinária
118/2021, de autoria do vereador Moises Luciano Pirulito
(PL), que cria o título de protetor independente de animais.
A homenagem será atribuída a pessoas que voluntariamente prestam assistência a
animais abandonados, que carecem de socorro ou estejam
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em situação de perigo.
O título terá validade de dois
anos, podendo ser renovado
por iguais períodos, desde que
a pessoa mantenha ativas as
iniciativas que geraram a certificação ou desenvolva novas
iniciativas para a causa animal
(ações, campanhas, projetos,
atividades e trabalhos de fomento à adoção, castração, vacinação, acolhimento e bons
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tratos aos animais).
A proposta reconhece como
de interesse público o trabalho
do protetor independente e autoriza a criação, pelo Poder
Executivo, do Cadastro Municipal de Protetores de Animais
Independentes.
O projeto deverá passar por
segunda discussão e votação
antes de ser encaminhado à
sanção do Executivo.

SESSÃO

Restrição em horário de
funcionamento de adegas
depende de sanção
Stockphotos

A restrição do horário de funcionamento das adegas foi aprovada pela Câmara de Taubaté
em segunda votação terça-feira,
15. Com isso, o projeto de lei ordinária 2/2022, de autoria do vereador Paulo Miranda (MDB),
segue para sanção do prefeito.
A proposta original pretendia
fixar a restrição para 21 horas,
incluindo vendas por entrega
em domicílio, mas emenda
apresentada pela vereadora Talita Cadeirante (PSB), aprovada
com o projeto na sessão do dia
9, estendeu para 23 horas. Além
disso, a emenda permite as entregas além deste horário.
Autor do projeto, Paulo Miranda justifica que “ao longo de
vários meses, as Polícias Civil
e Militar, em atuação conjunta
com a Guarda Civil Municipal,
identificaram que as adegas
funcionam como meios para
que a juventude se concentre
nos arredores desses locais,
dando origem a eventos que
ocasionam perturbação do sossego público, desordem social,
vandalismo, desacatos, consumo de substâncias ilícitas, e
que muitas vezes encaminham
os jovens ao alcoolismo e à dependência química”.
“Além disso, é possível constatar que houve aumento considerável de estabelecimentos
identificados como adegas que
funcionam, em muitos casos,
sem autorização legal e em re-

sidências, garagens e outros espaços, favorecendo a aglomeração de jovens e o consumo de
bebidas alcoólicas e até mesmo
de substâncias entorpecentes,
nesses locais. Durante o ano

de 2021 foram atendidas pela
Guarda Civil Municipal inúmeras ocorrências de perturbação do sossego público ligadas aos ‘fluxos’ e ‘pancadões’”,
acrescenta o autor.

Câmara Municipal de Taubaté, 18.3.2022 - Boletim Legislativo nº 1438

5

LEI

Descontos de servidor
passam a ser geridos
pela Prefeitura
A partir de 9 de junho, os descontos feitos nos salários dos
servidores de Taubaté serão gerenciados exclusivamente pela
Prefeitura. Entrou em vigência
no dia 12 a Lei 5.712, de autoria

do prefeito José Saud (MDB),
que prevê esta alteração, com
prazo de 90 dias para que produza seus efeitos.
Atualmente, descontos facultativos, como plano de saúde,

por exemplo, podem ser feitos
por organizações externas,
como sindicatos. A mudança
transfere a gestão para a responsabilidade do Departamento de
Administração da Prefeitura.

Lei oficializa atividade
complementar da GCM
Imprensa CMT

A Lei 5.710, de 10 de março,
oficializou a criação da atividade
complementar dos servidores
da Guarda Civil Municipal, permitindo a atuação deles na hora
de folga. A proposta é de autoria
do prefeito.
Aos servidores integrantes da
GCM que optarem por exercer
essa atividade será paga uma
bonificação, calculada sobre o
valor da hora atividade estabelecida, que será fixada pelo prefeito mediante decreto.
O instrumento jurídico a ser
firmado entre as partes conterá
a justificativa do interesse público, descrição clara do que se
pretende realizar, as obrigações
das partes, data inicial e final e
previsão do pagamento anteci-
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pado, além do plano de trabalho.
A seleção dos guardas municipais inscritos ficará sob responsabilidade do comandante.
Havendo impedimento da participação do servidor selecionado, poderá ser definido um
substituto. Além disso, o GCM
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poderá ter autorização para
usar arma de fogo.
A proposta define as condições de impedimento de participação do servidor, por exemplo,
os licenciados, afastados do
cargo ou que estejam cumprindo
pena de suspensão.

SESSÃO

Rua Chiquinha de
Mattos ganha nome
complementar
A rua Chiquinha de Mattos deverá ganhar o
nome complementar de Rua dos Móveis, com a
aprovação do projeto de lei ordinária 165/2021, de
autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
A proposta teve aval em primeira votação na terça-feira, 15, e depende de segunda votação para ser
encaminhada à sanção do prefeito.
Além da denominação de Rua dos Móveis, o

documento acrescenta à denominação da rua
Dona Chiquinha de Mattos também a expressão
“cidadã benemérita”.
De acordo com a autora, a iniciativa foi um pedido dos comerciantes do ramo de móveis que têm
estabelecimentos localizados nesta via.
Emenda do vereador Moises Luciano Pirulito
(PL) faz adequação textual na ementa do projeto.
Eduarda Visoto
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AUDIÊNCIA

Junção de Secretarias de
Cultura e Educação é alvo
de críticas do setor cultural
A possível transformação da
Secretaria de Cultura em um Departamento subordinado à Secretaria de Educação foi alvo
de críticas de representantes do
setor cultural que se manifestaram em audiência na Câmara
de Taubaté na segunda-feira,
14. A mudança estava prevista
no projeto de lei complementar
5/2022, que foi retirado pelo prefeito após críticas do setor.
O debate foi conduzido pela
vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), autora do
requerimento 588/2022. No documento, ela considera alterações realizadas na estrutura administrativa da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa,
com mudanças de gestores e
procedimentos, além da tramitação do projeto de lei que pretenderia fundi-la com a Secretaria de Educação. Pontua a
importância das modificações e
a falta de diálogo com os setores
que são afetados por elas.
O secretário de Cultura e
Economia Criativa, Dimas de
Oliveira, manifestou-se favorável a parcerias da Secretaria
com outras pastas e afirmou
não ter motivo para falar em
junção. “Vejo a cultura como
algo muito grande, é a base de
um país, e se não tivermos autonomia, infelizmente, vejo
como uma grande regressão.
Não podemos ter isso.”
O consultor do Sistema Na-

8

cional de Cultura, Binho Perinotto, afirmou a necessidade de
fortalecer a legislação vigente
em relação ao setor de cultura,
citando como exemplo a recente regularização do Fundo
Municipal de Cultura, que foi
condição determinante para
que a cidade pudesse receber
recursos da Lei Aldir Blanc. Explicou que uma mudança na legislação pode ser um risco no
recebimento de novas verbas,
ao mencionar que está em fase
final de aprovação no Congresso Nacional a liberação de
mais recursos – serão R$ 2,5 miVitor Reis
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lhões para Taubaté, por meio da
Lei Paulo Gustavo.
Participaram da audiência
os vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito, do PL, João Henrique Dentinho e Richardson
da Padaria, do União, Marcelo
Macedo (MDB), Neneca Luiz
Henrique (PDT), Rodson Lima
Bobi (PSDB), Serginho (Progressistas), Talita Cadeirante (PSB) e
Vivi da Rádio (Republicanos). O
vídeo está disponível no canal da
TV Câmara Taubaté no Youtube,
com acesso pelo link https://
youtu.be/j3x8ToVWmmo.

Compõem a
Mesa Binho
Perinotto,
Dimas de
Oliveira, Elisa,
Adalgiza
Américo e
Rafael Soares

AUDIÊNCIA

EcoTaubaté presta
contas em audiência na
Câmara de Taubaté
A concessionária de limpeza
urbana EcoTaubaté prestou
contas do serviço prestado ao
município em audiência pública na Câmara Municipal, no
dia 16. O vereador Moises Luciano Pirulito (PL), coautor do
requerimento 217/2022, dirigiu
os trabalhos.
Além de Pirulito, assinaram
o requerimento de convocação
da audiência Adriano Coletor
Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Diego
Fonseca (PSDB), Jessé Silva
(PL), Marcelo Macedo (MDB) e
Serginho (Progressistas).
O documento informa que
“não há clareza sobre os relatórios gerenciais que possibilitariam fiscalizar o contrato,
especificamente quanto aos
valores que a empresa repassava mensalmente, ao longo
dos anos de 2016 até hoje”.
O diretor de operações da
EcoTaubaté, Paulo Studart, demonstrou números relativos a
esses cinco anos do contrato
e os “20 serviços na gestão do
manejo de resíduos do município”, entre eles coleta, pintura, roçagem, tratamento e
disposição final.
Ele destacou que Taubaté é
um dos 44 municípios brasileiros que têm concessão de serviço de limpeza, o que coloca a
cidade na “vanguarda da gestão
de resíduos no país”, com 100%
de coleta domiciliar, equivalente

a 5.800 toneladas por mês.
“É uma das poucas cidades do
país com coleta seletiva porta a
porta, e todo material é destinado às cooperativas indicadas
pela Secretaria de Serviços Públicos”, disse, em referência às
200 toneladas coletadas mensalmente de resíduos recicláveis.
O diretor respondeu questionamentos dos vereadores e explicou que a tarifa paga pela
Prefeitura à empresa é fixa. Ele
citou como exemplo a coleta de
resíduos da saúde, que subiu de
60 toneladas para 80 toneladas
por mês no auge da pandemia,
sem que houvesse nenhum pagamento adicional. Apesar de
fixa, a tarifa sofre reajuste anual,
acrescentou Paulo.
Os vereadores fizeram apelo
para que, durante o período de

chuvas, sejam priorizados os
serviços que possam amenizar
os impactos causados pelo excesso de água, especialmente
quanto à limpeza de boca de
lobo. Também cobraram informações sobre a central de
triagem e reciclagem, mas, segundo o diretor da EcoTaubaté,
este serviço foi “suprimido” das
obrigações da empresa.
Participaram da audiência os
vereadores Coletor Tigrão, Elisa
Representa, Jessé Silva e Serginho; Alberto Barreto (PRTB),
Boanerge (PTB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio, do Republicanos; João Henrique Dentinho e Richardson da Padaria,
do União; Marcelo Macedo e
Paulo Miranda, do MDB; Neneca
Luiz Henrique (PDT) e Rodson
Lima Bobi (PSDB).

Aparecida
Venância,
Alexandre
Magno, Moises
Pirulito, Paulo
Studart e
Germano Arraes

Fernanda Maria
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SESSÃO

Concessionária de
energia deverá ser
obrigada a retirar fios
sem utilidade de postes

Eduarda Visoto

Concessionárias de energia
elétrica ou empresas que
operam
com
cabeamento
aéreo em Taubaté deverão ser
obrigadas a retirar fios, cabos
e equipamentos fixados em
postes, sempre que não tenham mais utilidade.
O projeto de lei ordinária
93/2021, que estabelece a regra,
tem autoria dos vereadores Douglas Carbonne e Nunes Coelho,
do Republicanos, e foi aprovado
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na sessão de terça-feira, 15.
De acordo com a proposta,
verificada a infração, a empresa concessionária será notificada para promover a regularização em 30 dias.
O prazo para adequação e implementação da regra será de
um ano a contar da data de publicação da lei, e caberá à Prefeitura a regulamentação.
Três emendas da Comissão
de Justiça, aprovadas com o pro-
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jeto, fazem adequação textual.
A quarta emenda da Comissão
estabelece que o valor da multa
em caso de não regularização da
ocorrência será de duas UFMTs,
atualmente R$464. A quinta
emenda retira o artigo que estabelece que a Prefeitura deverá
regulamentar a lei.
O projeto depende de segunda discussão e votação para
ser encaminhado à sanção do
chefe do Executivo.

SESSÃO

CÂMARA DE TAUBATÉ
APROVA ANDERSON
CARLOS PARA
PRESIDÊNCIA DO IPMT
Lincoln Santiago

A Câmara de Taubaté aprovou
a indicação do servidor público
Anderson Carlos Barbosa para
o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Município (IPMT), em sessão extraordinária na quarta-feira, 16.
Ao se apresentar no Plenário,
Anderson afirmou que não pretende ser o último presidente
do Instituto. “Creio que seja possível salvar o Instituto”, afirmou.
Ele considerou que é necessário
transparência no trabalho, lembrando que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em
curso na Câmara investiga a situação do IPMT. Frisou a necessidade, também, de comunicação
com os servidores.
Ao responder questionamentos dos vereadores, pontuou
que o IPMT tem déficit financeiro mensal de R$5,1 milhões
e que atualmente 2.262 aposentados e 680 pensionistas fazem
parte do quadro.
“Se não houver um trabalho
em conjunto entre Executivo,
Legislativo, IPMT e segurados,
entendendo que fazem parte
de um sistema maior e que precisam contribuir, não há solução. Se não houver sinergia
nesse trabalho, não há solução”,
refletiu, e considerou que a ma-

neira “mais barata” de salvar o
Instituto é fazer a reforma da
previdência, que será discutida
na Câmara.
De acordo com a Lei Orgânica do Município, o presidente do IPMT deve ser “escolhido e nomeado pelo prefeito
dentre os membros do Conselho de Administração Fiscal,
após a arguição pública e prévia
aprovação pelo voto secreto da
maioria dos vereadores”.
Anderson atua como cirurgião-dentista na Prefeitura de
Taubaté desde 2001, profissão
que também exerce na Secretaria de Administração Penitenciária desde 2002.
É professor de Anatomia Humana e de Ética e Odontologia
Legal, graduado em três áreas
(Odontologia, Direito e História)
e pós-graduado em Formação de
Docentes para Ensino Superior
e mestre em Direito. Ele integra
o Conselho de Administração
Fiscal do IPMT desde novembro
de 2019 e cursa especialização
em Gestão Pública em Regime
Próprio de Previdência Social,
pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado.
O vídeo está disponível no
canal da TV Câmara Taubaté no
youtube.com/tvctaubate.
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PALAVRA DOS VEREADORES

44ª sessão ordinária
de muitas parlamentares e
outros deputados e senadores que se juntaram a elas,
foram derrubados esses vetos.
Em Taubaté, a gente fez a indicação em junho passado,
- Esse projeto de dignidade mas ainda não virou projeto.
menstrual começou em 2019 Então, peço força para que
com a deputada Marília Arraes,
essa indicação vire projeto.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté defendeu a distribuição
gratuita de absorventes íntimos
para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social
em Taubaté, iniciativa discutida e
aprovada em âmbito federal.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

autora do projeto com outros
34 deputadas e deputados. Em
agosto de 2021 a gente teve esse
projeto aprovado. A Lei 14.214
foi sancionada, porém cinco de
oito artigos foram vetados pelo
presidente. As justificativas do
veto foram descabidas. Após
uma grande movimentação

O vereador Jessé Silva fez o
acompanhamento do caso de uma
empresa que iria desistir de se instalar em Taubaté, mas teve doação
de terreno aprovada pela Câmara
e poderá se estabelecer no município. No entanto, há pendências.

JESSÉ SILVA
Partido
PL
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- A empresa ia embora para
Poços de Caldas (MG), levaria os
nossos empregos, só que o proprietário não queria ir embora
de Taubaté e precisava de uma
oportunidade, pois pagava um
aluguel muito alto. Levamos
até a Prefeitura, e o terreno foi
concedido. Ele já fez o projeto,
está levantando as instalações,
mas não consegue a guia de
emplacamento para colocar
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Cultura
Em vídeo, o assessor Rafael
Soares destacou a audiência
sobre demandas do setor cultural e o posicionamento contra
a unificação das Secretarias de
Cultura e Educação. Ele cobrou
uma “fala explícita do prefeito
para assumir o compromisso de
manter” a Secretaria de Cultura.

energia e água. Fui cobrar o
secretário [de Obras], Rodrigo
Tocha, que prontamente me
atendeu. É simples, basta a
Prefeitura colocar ao menos
as guias para que a EDP tenha
a localização do posteamento
e essa empresa possa começar de fato a produzir.
Audiência
Jessé destacou a audiência
sobre queda de energia, em
que representantes da EDP estiveram na Câmara para prestar
esclarecimentos. Jessé afirmou
que frutos positivos já estão
sendo colhidos após a realização
da reunião que apresentou demandas à concessionária.

PALAVRA DOS VEREADORES

44ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho ressaltou o empenho dos
parlamentares na tramitação do
projeto que altera a estrutura administrativa da Prefeitura, mas
contestou a postura de colegas que
aprovaram alguns artigos da proposta e rejeitaram outros.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

MARCELO MACEDO
Partido
MDB

- Quando eu quero reprovar, eu
peço destaque e reprovo aquele
artigo. Hoje, a manobra foi “eu
vou enganar vocês”. Parabenizo
muito o Marcelo Macedo por
toda a agilidade, mas eu gostaria que vocês entendessem
que um projeto de lei deste tamanho leva de dois a três meses
em discussão. Só que, como a
gente já estaria tramitando em

várias partes, deu pra correr
e fazer, para que valorizasse
o trabalho de vocês, e hoje tivesse esse projeto votado. Infelizmente, tem coisa errada
nesta Casa, e vamos tomar
atitudes para mudar essas
coisas.
Centro POP
Dentinho defendeu a construção do Centro POP no
Parque Três Marias, com
emenda de R$1 milhão encaminhada pelo deputado federal
Junior Bozzella (União). De
acordo com Dentinho, a administração municipal pretende
transferir a construção para o
Jardim Maria Augusta.

O vereador Marcelo Macedo registrou o esforço dos parlamentares e servidores do Legislativo na
tramitação do projeto que altera a
estrutura administrativa da Prefeitura, incluído na pauta de terça-feira, 15, a pedido dele. Falou a algumas categorias que não foram
contempladas pela proposta.

a questão das reposições salariais. A gente tem que fazer
aquilo que pode com as condições que tem. Eu saio daqui
essa noite muito satisfeito,
porque foi uma grande vitória.

- Nós estamos recebendo cobrança de professores, de servidores aposentados, saibam
que nós vamos olhar por todos
vocês. Parabéns ao prefeito,
pela coragem de estar fazendo
uma gestão humanizada, reconhecendo todos os servidores.
Foi colocada aqui por um outro
vereador e por outra vereadora

Agro
Macedo agradeceu à Secretaria de Agricultura do Estado
e ao deputado estadual Itamar
Borges (MDB) pelo envio de
duas viaturas para Taubaté,
por meio do Programa Agro
Mais Seguro. Ele afirmou que
mais uma viatura deve ser encaminhada ao município para
atender sua solicitação e pontuou que as duas viaturas já recebidas atendem a pedido do
vereador Paulo Miranda.
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44ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda
agradeceu a Secretaria de Mobilidade Urbana por atender pedidos que fez em relação a estacionamento de veículos em vias
nos bairros Estiva e Vila Albina.

PAULO MIRANDA
MDB

- Quero fazer um agradecimento à Secretaria de Mobilidade Urbana. Na rua Doutor
Quirino, após o pedido de
muitos moradores, a gente
conseguiu que fosse proibido
estacionar do lado direito,
pelo fato de a rua ser muito estreita e com muito movimento.
Também conseguimos a proibição na rua Eduardo Rabelo
Sobrinho, na Vila Albina. Tem
outras ruas aí que o pessoal

da Mobilidade está fazendo
os seus estudos, para que
possam melhorar.
Servidores
Paulo Miranda leu uma
carta, assinada pelos servidores municipais Délio Fiúza,
Erickson Amaral, Maura Fernanda e Luísa Camilo, representantes dos profissionais da
enfermagem da Prefeitura, que
registram agradecimentos aos
vereadores pela aprovação do
projeto que altera a estrutura
administrativa do município e
regulamenta a jornada de trabalho de 30 horas semanais
para algumas categorias profissionais. “Hoje, esta Casa está
fazendo história”, afirmam os
servidores, no documento.

de carreira, que nós temos
que lutar ainda, e eu cito os
agentes de trânsito, que têm
me cobrado bastante sobre
isso, mas estamos avan- Não é somente a questão sa- çando pouco a pouco, e a
larial, não é somente um re- ideia é melhorar.

O vereador Rodson Lima Bobi
afirmou que a Câmara fez justiça
aos profissionais da Prefeitura
que há anos lutavam por reparação salarial e carga horária de
30 horas semanais.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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curso financeiro, mas é você
entender que você está sendo
valorizado para prestar um
serviço à população, aos moradores de Taubaté. Isso reflete no atendimento, reflete
na qualidade. Sabemos que
tem muito a melhorar ainda.
Sabemos que tem a questão
do repasse da inflação. Sabemos que temos o plano

Câmara Municipal de Taubaté, 18.3.2022 - Boletim Legislativo nº 1438

Requerimentos
Bobi destacou dois requerimentos que apresentou ao Executivo: pela mudança da subordinação da Escola do Trabalho
da Secretaria de Educação para
a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, e para que a
Prefeitura autorize oficialmente que esportistas de parapente motorizado possam
utilizar uma área perto do mirante da Estrada do Pinhão.

PALAVRA DOS VEREADORES

44ª sessão ordinária
- Nós fomos contemplados,
através do mandato do nosso
deputado federal Guilherme
Mussi (PP), com R$100 mil para
a área da saúde. Eu tenho que
conversar com o secretário
[de Saúde, Mário Peloggia],
porque este recurso é para garantir a compra de alguns equipamentos para a Policlínica. Eu
conversei com a coordenadora
da Policlínica, Carla [Barbosa
Silveira], e ela requisitou, então,
a aquisição de equipamentos.

Manutenção
Serginho agradeceu à Sabesp
pela manutenção realizada em
um posto de vistoria na avenida
Prefeito Moacyr Freire, próximo
ao Posto Sete Estrelas. “Tinha
um buraco ali, estava bastante
perigoso”, afirmou.
Sinalização
O vereador registrou a implantação de sinalização em diversos pontos, em atendimento
a pedidos que fez ao Executivo:
na avenida José Felipe Cursino
de Moura, nas ruas Antonio Pereira de Andrade, Alberto José
Alves, Alcides de Nascimento,
Salvador dos Santos, nos cruzamentos das ruas Inácio Vieira de
Almeida e José Ricardo, e entre a
rua Eduardo Rabello Sobrinho e
a avenida Vila Velha.

A vereadora Vivi da Rádio visitou a possível instalação de
uma creche no Jardim Mourisco
junto com o prefeito José Saud.
Atualmente, o local pertence a
uma igreja.

prefeito adorou o lugar, e eu
espero que dê tudo certo juridicamente para a gente poder
fazer acontecer.

- Hoje, a gente tem 700 crianças
na fila de espera [por vaga]. A
gente precisa priorizar as mães
desesperadas, que precisam
voltar ao mercado de trabalho
e não conseguem, porque não
tem vaga para creche. A gente
está com esse projeto, junto
à Igreja Metodista Wesleyana,
para que possamos criar dez
salas de aula para a creche, uma
baita creche, lá no Jardim Mourisco, e eu estou muito feliz. O

Servidores
A vereadora Vivi da Rádio
parabenizou os servidores pela
mobilização que resultou na
aprovação da alteração da estrutura administrativa da Prefeitura, em especial aos profissionais da enfermagem, aos
quais ela apoia desde a gestão
passada. “Parabéns aos vereadores que votaram este projeto,
que tiveram entendimento que
nós precisamos realmente
ajudar o servidor, motivar o
servidor em todas as classes
em todas as categorias profissionais”, acrescentou.

O vereador Serginho afirmou
que uma emenda parlamentar federal de R$100 mil deverá beneficiar a Policlínica.

SERGINHO
Progressistas

VIVI DA RÁDIO
Republicanos
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44ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto explicou a importância do projeto
que altera a estrutura administrativa da Prefeitura para promover
as referências salariais dos servidores. A proposta foi aprovada na
sessão do dia 15.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- Tinha que fazer esse ajuste
em várias referências. Por isso
a necessidade desse projeto.
Quando você fala que esse servidor teve aumento de 80%
e aquele teve aumento só de
10%, é que na verdade você
estava fazendo um ajuste dessa
diferença. Um servidor ganhando, num nível superior, o
mesmo de um nível médio ou
fundamental, não é o certo, não

O vereador Douglas Carbonne
destacou a votação do projeto
que promove alterações na estrutura administrativa da Prefeitura e
adequa, por exemplo, a carga horária e a referência salarial de algumas categorias. A proposta foi
aprovada na terça-feira, 15.

DOUGLAS CARBONNE
Partido
Republicanos
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- São prestadores de serviço
que fazem com muito carinho,
são servidores que servem à
população taubateana, e eu vi
aqui vários vereadores, independentemente de sigla partidária, empenhados para isso
acontecer. Eu quero registrar
a importância do líder do governo, [Marcelo] Macedo, que
fez várias reuniões com vocês,
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é justo. Por isso faz diferença
alguns reajustes e algumas
adequações da referência.
Não é um aumento, não é reajuste, é uma adequação de
acordo com a função exercida
dentro da Prefeitura.
Unitau
Barreto explicou também o
projeto incluído na pauta que garantiu a revisão salarial de 11,2%
ao servidor da Universidade de
Taubaté: “Esse realmente é um
reajuste para os servidores da
Unitau”. Ele parabenizou os servidores da Prefeitura e da Unitau
pelo reconhecimento que receberam com as aprovações das
duas propostas.

que levou todas as reivindicações. Senhores vereadores,
parabéns pra vocês. Parabéns
por essa organização.
Desabafo
Carbonne contestou, no entanto, o posicionamento de colegas parlamentares que votaram favoravelmente a alguns
artigos do projeto, e contrário
a outros. “Isso é política de rasteira. Mentir para esses trabalhadores que vocês votaram favorável, e vocês não votaram
favorável. Vocês votaram favorável aos artigos que convinha.
Agora, o projeto em si era importante. Senhores trabalhadores, não sejam enganados,
porque isso é enganação.”
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Sessão
45ª SESSÃO ORDINÁRIA – 22.3.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação das atas das sessões
anteriores.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 93/2021, de autoria dos
Vereadores Douglas Carbonne e Nunes
Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de
fios, cabos e equipamentos fixados em
postes de energia elétrica, e dá outras
providências.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 118/2021, de autoria
do Vereador Moises Luciano Pirulito,
que dispõe sobre a criação do título de
“Protetor Independente de Animais” e
reconhece como de interesse público o
trabalho realizado pelos protetores de
animais do Município de Taubaté.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 165/2021, de autoria
da Vereadora Vivi da Rádio, que acrescenta o parágrafo único ao art. 1º da
Resolução nº 150, de 9 de novembro de
1928 (Rua dos Móveis).
ITEM 4
Discussão e votação única do veto
parcial ao Projeto de Lei Ordinária nº
180/2021, de autoria do Prefeito Mu18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

nicipal, que dispõe sobre a criação do
Regime Especial de Trabalho Policial da
Guarda Civil Municipal de Taubaté e dá
outras providências.
PALAVRA DOS VEREADORES
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Plenário Jaurés Guisard, 18 de março
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
PROCESSO Nº 957/2022
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE M.E. E E.P.P.
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e autorizo a contratação do
objeto desta licitação, itens de nº 01 e 02,
no valor total de R$ 58.250,00, ao fornecedor Entreserras Eireli - ME.
Publique-se.
Taubaté, 17 de março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 1207/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
31/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: Luiz Felipe Alexandre Braz M.E.
Objeto: Serviço de jardinagem, para corte
de mato e limpeza de terreno.
Valor Total: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 17 de
março de 2022
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.78 –
Limpeza e Conservação.

Lei
LEI Nº 5.694, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021
Veto parcial rejeitado: art. 2º, III.
...
Art. 2º ...
...
III - servidores lotados na pasta da
Educação.
Câmara Municipal de Taubaté, 14 de
março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
LEI Nº 5.713, DE 14 DE MARÇO DE 2022
Autoria: Vereadores João Henrique Dentinho e Alberto Barreto
Dispõe sobre a divulgação das emendas
parlamentares na página da transparência no sítio da internet da Prefeitura
Municipal de Taubaté.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei, nos
termos do § 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Taubaté:
Art. 1° O art. 9° da Lei n° 5.368, de 1° de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescido
do inciso XIII com a seguinte redação:
“Art. 9° ...
...

ATOS OFICIAIS

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel
PORTARIA N.º 48/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC-----------------------------------------------------------RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER progressão por mérito, nos termos do artigo 38 da Lei

XIII - as emendas impositivas individuais
às leis orçamentárias federais, estaduais
e municipal destinadas ao Município de
Taubaté, com o nome do autor, número
da emenda, seu objeto, valor e respectivas notas fiscais.”
Art. 2º A segunda menção ao inciso IX do
art. 9º da Lei nº 5.368, de 2017, incluído
pela Lei nº 5.656, de 30 de setembro de
2021, passa a vigorar como inciso X.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 14 de
março de 2022.

nos termos
do artigo
nº 401,
de 22
dezembro
2016, inComplementar
nº 38
401,dadeLei
22Complementar
de dezembro de 2016,
incisos
I ade
IV,
ao servidorde
abaixo
conforme
Processo
nº 1260/2022: conforme Processo nº 1260/2022:
cisos I relacionado,
a IV, ao servidor
abaixo
relacionado,

Vereador Paulo Miranda
Presidente

A MESA DIRETORA
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ,
NO EXERCÍCIO
DEdos
SUAS
ATRIVereador Richardson
Ramos de
Sousa
Vereador Moisés
Luciano Pereira
Santos
1º Vice-presidente
2º Vice-presidente
BUIÇÕES LEGAIS
ETC.
CONSIDERANDO que a regulamentação de inventário físico é matéria que deve ser regrada via ato da Mesa da Câmara, nos termos do art. 24, inciso I, do Regimento Interno
Vereador João Henrique de Moraes Ramos
Vereador José Adalcio Nunes Coelho
da Câmara Municipal;
e
1º Secretário
2º Secretário
CONSIDERANDO que ato da mesa regulando o inventário físico da Câmara Municipal será
publicado,
REGISTRADA
NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS-------RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 101/2008 que instituiu o regulamento de inventário físico.
Dias
Júnior
Art. 2º Esta Portaria entra em vigorJoel
na Ribeiro
data de
sua
publicação.
Diretor-Geral
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de março de 2022.

Portaria
PORTARIA N.º 47/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR a servidora Luciana Izaura de
Moraes, titular do cargo público efetivo
de Consultor Legislativo, para responder
pelo cargo público em comissão de Diretor Legislativo, no período de 22 a 31
de março de 2022, em virtude de férias
do titular, fazendo jus à percepção da diferença de remuneração, sem prejuízo de
suas atribuições normais.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 16 de
março de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 48/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER progressão por mérito,

NOME

CARGO

Guilherme Ricken

Procurador Legislativo

PADRÃO ATUAL

NOVO
PADRÃO

NS‐XVII‐B

NS‐XVII‐C

Art. 2º Esta PortariaArt.
entra
naentra
data
suanapublicação
e seus efeitos
2º em
Esta vigor
Portaria
emde
vigor
data de sua publicação
e seus retroagem
efeitos
ao dia retroagem
24 de fevereiro
2022. de 2022.
ao dia 24de
de fevereiro
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE,
E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté,
16 de PUBLIQUE-SE
março de 2022.
Câmara Municipal
de Taubaté,
16 de março de 2022.
A MESA
DA CÂMARA
A MESA DA CÂMARA

PORTARIA
N.º 49/2022
Vereador
Paulo de Tarso
Cardoso de Miranda
Presidente

A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 79/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
substituição da lâmpada queimada, bem
como implementação de iluminação no
ponto de ônibus coberto, localizado na
Av. Charles Schneider, altura n° 1121.
Of. nº 118/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 80/2022

Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre número de óbitos e
internações em UTI e enfermaria decorrentes da covid-19.
Of. nº 118/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 81/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito fiscalização
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constante nas áreas identificadas com
proibição de estacionamento nas imediações do Cavex.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará na programação dos
agentes de trânsito a fiscalização na estrada Municipal dos Remédios, nas proximidades do Cavex.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 82/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
soluções para as enchentes no bairro
Baronesa.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Obras informa que está
em negociação com a CTEEP para desapropriação de dois terrenos que são
necessários para a construção de dois
piscinões.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 83/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reforço
das rondas da GCM no bairro Marlene
Miranda.
Of. nº 117/2022
O diretor do Departamento de Segurança Pública Municipal informa que intensificará as rondas ostensivas e preventivas com o emprego da Guarda Civil
Municipal e oficiará à Polícia Militar solicitando o emprego de policiamento por
meio da Atividade Delegada. Segue, por
cópia, o Ofício SESPM 10/2022 encaminhado ao Comando da Polícia Militar.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 84/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalação
20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

de redutor de velocidade na Monção.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 11º PJ/Kcaon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. A Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do art.
94, do Código de Trânsito Brasileiro, que
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública. O art. 1º cita
que: ‘’A ondulação transversal pode ser
utilizada, onde se necessite reduzir a
velocidade do veículo, de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico
de engenharia de tráfego demonstre
índice significativo ou risco potencial de
acidentes, cujo fato determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes’’.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 85/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
na rua Itapecirica, no bairro Marlene
Miranda.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e assim que possível efetuará
vistoria no local para análise quanto à
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 86/2022
Autor: João Henrique Dentinho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção da quadra de esportes, no bairro
Marlene Miranda.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a efetuará vistoria “in loco’’ para avaliar a situação da
referida quadra e possível inclusão no
cronograma de reformas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 87/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção das escadarias no bairro Marlene
Miranda.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e assim que possível efetuará
vistoria no local para análise quanto à
possibilidade de realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 88/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
da malha asfáltica no Vale dos Príncipes.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Obras informa que de
acordo com a Lei Complementar 412, de
12 de julho de 2017, que Institui o Plano
Diretor Físico de Taubaté e dá outras
providências, não é possível atuar em
condomínios fechados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 89/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza da
praça e dos arredores da Paróquia Santa
Luzia, no Bairro Santa Luzia.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que a limpeza será inserida em sua programação de serviços. Quanto à varrição,
vem acontecendo regularmente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 90/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a organização de um evento para comemorar
o Dia de Conscientização e Informação
sobre as Doenças Raras.
Of. nº 117/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 91/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento na Cemume –
Central Municipal de Medicamentos.
Of. nº 117/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela gestora de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 92/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Públicos
retorno de protocolos da Associação de
Moradores do Bairro Marlene Miranda.
Of. nº 117/2022
Seguem abaixo as informações da Secretaria de Serviços Públicos:
- Processo 63.258/21 - foi encaminhado à
FAC (Secretaria de Obras).
- Processos 35.604/20, 35.599/20 e
3.643/21: estão inseridos na programação de serviços, com previsão de execução para 60 dias.
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- Processo 4.417/21: trata-se de área com
parcelamento irregular.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 93/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito retorno de
protocolos da Associação de Moradores
do Bairro Marlene Miranda.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que os processos mencionados
no requerimento encontram-se nas seguintes situações:
- 35.601/2020 - foi respondido e encontra-se em arquivo.
- 3.647/2021 - foi respondido e encontra-se em arquivo.
- 63.256/2021 - foi respondido e encontra-se na Secretaria de Mobilidade
Urbana para ciência do interessado.
Os processos enviados para arquivamento ficam com resposta disponível
ao interessado por 30 dias na Secretaria
de Mobilidade Urbana, porém, o interessado não foi tomar ciência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 94/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito cronograma
da reforma no PEV do Bairro Jaraguá.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi executado o levantamento,
com as necessidades de reforma geral
do local, ficando no aguardo da disponibilidade de recursos, sendo que as reformas pontuais, emergenciais estão
sendo executadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 95/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a criação de
UPAS nos bairros que especifica.

Of. nº 117/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 96/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a criação de
uma UPA no bairro Marlene Miranda.
Of. nº 117/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 97/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito corte de
mato e limpeza em terreno no Bairro
Gurilândia.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 98/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente instalação
de câmera do COI no bairro Bosque da
Saúde.
Of. nº 117/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõe o Centro de Operações Integradas - COI necessitam de alguns requisitos para serem instaladas ou mudá-las
de local, tais como:
1. Os locais devem estar de acordo com
os índices criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
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apresentando ocorrências (ressaltando
a importância em se lavrar boletim de
ocorrência).
2. O Comando de Policiamento de Área e
a Polícia Civil devem estar de acordo, tornando o local de interesse da Segurança
Pública.
3. O município deverá ter condições financeiras para suportar os custos da
instalação de uma nova câmara ou mudança de local.
A Secretaria de Segurança Pública ressalta que ao assumir o gestão do COI,
após a conclusão das necessidades efetivas para a melhoria e aprimoramento
do atendimentos aos munícipes, está
atuando no sentido de aumentar a utilização das ferramentas disponíveis no
sistema para ampliar as questões voltadas à Segurança Pública e integração
entre os órgãos responsáveis, inclusive
com avaliação da localização de todas as
câmeras e outros equipamentos voltados
ao atendimento ao cidadão, buscando
melhor adequação, de acordo com os recursos disponíveis para tal. Ressalta-se
que num raio de 242 metros do local informado existem três câmeras pertencentes ao COI, instaladas em pontos
estratégicos no intuito de otimizar a utilização da ferramenta.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 99/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
sobre a falta de agendamento para munícipes na lista de espera para tratamento
oncológico há mais de 60 dias.
Of. nº 116/2022
A Secretaria de Saúde informa que
o município de Taubaté, por meio
da Central de Regulação de Vagas,
realiza a inserção dos pacientes oncológicos na Rede Hebe Camargo de
combate ao câncer via CROSS. A oferta
de vagas para tratamento oncológico
é de competência do estado, que com
a crise ocasionada pela pandemia de
22
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covid-19 também teve sua oferta e serviços prejudicados. Porém, a Secretaria de Saúde vem cobrando constantemente esta oferta e está reiterando o
pedido, por meio de um novo ofício, direcionado à DRS XXVII, quanto às informações a respeito da situação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 100/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
que aumente a capacidade dos transformadores de energia do Residencial
Terras de San Marco.
Of. nº 116/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
oficiará à concessionária EDP Bandeirante, a fim de prestar esclarecimento e
adotar as providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 101/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe o motivo de não ter iniciado as
obras para ligar a rede de esgoto no
bairro Quinta das Frutas.
Of. nº 116/2022
A Secretaria de Obras informa que a
Sabesp é a empresa responsável pelas ligações de esgoto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 102/2022
Autor: Serginho
Requer cópia dos relatórios elaborados
pela Comissão de Fiscalização do contrato entre a Essencial e PMT.
Of. nº 124/2022
Segue por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
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Requerimento N° 103/2022
Autor: Serginho
Requer cópia dos relatórios elaborados
pela Comissão de Fiscalização do contrato entre a empresa SPX e PMT.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Saúde informa que, de
acordo com a cláusula nona do contrato com a empresa SPX Diagnósticos
por Imagem Ltda., os relatórios de fiscalização pertinentes à execução do contrato são os mesmos encaminhados em
notas fiscais para pagamento, evidenciando o serviço prestado, o valor contratual de referência e com a data da
realização do serviço, referenciado o paciente atendido, que por sua vez os relatórios são composição de dados para audiências públicas dos referidos períodos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 104/2022
Autor: Serginho
Requer cópia dos relatórios elaborados
pela Comissão de Fiscalização do contrato entre a empresa Mara Silvia Pezinato (Ergoquali) e PMT.
Of. nº 124/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 105/2022
Autor: Serginho
Requer cópia do relatório de fiscalização,
acompanhamento e avaliação da SPDM.
Of. nº 124/2022
Segue por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 106/2022
Autor: Serginho

ATOS OFICIAIS

Requer cópia de relatórios de sugestões,
críticas, denúncias, elogios e contribuições referente aos serviços prestados
pelas empresas contratadas SPX, SPDM,
Ergoquali e Essencial.
Of. nº 124/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 107/2022
Autor: Serginho
Requer cópia dos relatórios enviados
pela SPDM à Prefeitura Municipal de
Taubaté.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Saúde informa que tal
demanda foi solicitada à SPDM e, de
posse, estarão disponíveis ao vereador
requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 108/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito José Antonio Saud Junior informações sobre Decretos 15.217 e 15.218/2022
Of. nº 124/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 109/2022
Autor: Serginho
Encaminha Anteprojeto de Lei Complementar que revoga o artigo 237, da Lei
Complementar 1, de 4 de dezembro de
1990, objetivando eliminar com a cessão
de servidores públicos municipais para
outros órgãos ou entes.
Of. nº 124/2022
A proposta ora apresentada será ana-
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lisada pela Administração Municipal.
Prefeito Municipal
[retirado] Requerimento N° 110/2022
Autor: Serginho
Encaminha Anteprojeto de Lei Complementar que dá nova redação ao
artigo 140, da Lei Complementar nº 1,
de 04 de dezembro de 1990, alterando
de maio para fevereiro o mês para realizar a revisão geral de remuneração dos
servidores.
Requerimento N° 111/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a retomada
e reinício das obras do Parque Linear 2,
sito à Avenida Virgílio Cardoso Pinna, no
Bairro do Piracangaguá.
Of. nº 124/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 112/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Decreto
14.212 de 2022 sobre desapropriação de
área na rua Benedito Cursino dos Santos.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
Central de Vagas encontra-se em processo de mudança de local de atendimento, prevista para março de 2022.
Informa, ainda, que a área de terreno localizada na Rua Dr. Benedito Cursino dos
Santos nº 168, Centro, a qual foi desapropriada, ao lado da UPA Central, terá o uso
definido em conjunto com a Secretaria
de Planejamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 113/2022
Autor: Serginho

Requer informações sobre ações de segurança na cidade após reunião no Conseg.
Of. nº 124/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Segurança Pública Municipal. Informamos, ainda, que a Secretaria de Mobilidade Urbana, dentro de suas atribuições, atua para que haja o suporte
necessário às ações dos fiscalizadores
de posturas e da Polícia Militar, retirando
elementos que geram transtornos à circulação viária e que comprometem a segurança do trânsito, apontando irregularidades e atuando infratores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 114/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre nova unidade
do Bom Prato em Taubaté.
Of. nº 124/2022
A Administração Municipal efetuou solicitação junto ao Governo do Estado e está
em tratativas sobre a viabilidade, não
tendo informações a esclarecer.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 115/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
se instalar academia de ginástica ao ar
livre no bairro rural Baraceia, ao lado do
campo de futebol.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a possibilidade de instalação no local, bem como a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 116/2022
Autor: Serginho
Requer manutenção em relação à poda,
limpeza, instalação de um sistema de
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alambrados na Av. Renato Mariotto,
Continental I e II.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a poda e a limpeza serão incluídas em sua programação. Será executada vistoria, a fim de verificar as
necessidades quanto à iluminação e reparos nos brinquedos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 117/2022
Autor: Serginho
Requer implantação da escola de hotelaria e gastronomia em nosso município.
Of. nº 124/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que, acerca do curso de
Hotelaria, encontra-se em trâmite processo administrativo que resultará em
um termo de cooperação técnica entre
a Prefeitura e o IFSP - Instituto Federal
de São Paulo, visando à implantação de
cursos técnicos em Hotelaria e Eventos,
por meio de tratativas da Secretaria de
Turismo e da Secretaria de Educação
em parceria com o IFSP. No que tange ao
curso de Gastronomia, serão realizados
levantamento da demanda e estudo de
viabilidade técnica e orçamentária para
verificar a possibilidade da implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 118/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o trabalho
para levantamento topográfico e execução de serviço na avenida Eng. Milton
de Alvarenga Peixoto, bairro Esplanada
Santa Terezinha.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Obras informa que verificará a possibilidade de atendimento
de tal demanda.
Prefeito Municipal
24

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 119/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o desassoreamento do rio Una.
Of. nº 124/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os
esclarecimentos prestados pela Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 120/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a vistoria que
seria realizada no padrão de energia, localizado na rua Gibi nº 100, Gurilândia,
para a sua remoção.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi efetuada vistoria no
local, e a iluminação foi restabelecida,
conforme Ofício SESP 444/21 (cópia
anexa). Quanto à realocação do padrão,
a solicitação foi inserida em sua programação, para execução oportuna, conforme disponibilidade de recursos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 121/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre celebração de
convênios para atualizar o Mapa de Risco
e Planos Preventivos.
Of. nº 124/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 122/2022
Autor: Serginho
Requer iluminação pública na Avenida
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Eng.º Cesar Augusto Costalonga Varejão
a partir do nº 791.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que já foram iniciados os estudos para implantação da iluminação,
conforme trecho do projeto anexo. A
implantação depende da liberação de
recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 123/2022
Autor: Serginho
Requer manutenção em praça e
playground ao lado do PEV do bairro
Parque São Luiz.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para verificação das necessidades
de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 124/2022
Autor: Serginho
Requer instalação de bancos de madeira
com encosto na Praça Santa Terezinha.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que no último ano foi realizada
a manutenção dos bancos de madeira
da praça. Será realizada nova vistoria,
para programação da manutenção e
possíveis novas instalações, conforme
disponibilidade de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 125/2022
Autor: Serginho
Requer a instalação de braços de iluminação pública na Ladeira Fernando Dias
da Silva – Estoril.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos in-
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forma que o local será vistoriado para
avaliação da solicitação e posterior
adoção de providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 126/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre tratativas com
cooperativas de reciclagem para realizarem a gestão dos Pontos de Entregas
Voluntárias - PEVs.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que tal procedimento já foi pauta
de avaliação. É necessário estudo jurídico e disponibilidade de mão de obra
das cooperativas, uniformes, EPI, etc.,
entretanto, a SESP está à disposição
para retomar a discussão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 127/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre implementação de prontuário eletrônico na rede
de saúde municipal.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Saúde informa que o
sistema informatizado está em fase de
desenvolvimento nas unidades de saúde
do município, por meio da empresa de
informatização Softpark, com utilização
de prontuário eletrônico na rede básica e
demais unidades que possuam estrutura
para tal operacionalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 128/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre as câmeras de
monitoramento inteligente.
Of. nº 124/2022
São dez pontos estratégicos, nos principais acessos ao município, visando à
questão de segurança e investigação,
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sendo as informações compartilhadas
com a Polícia Civil.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 129/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a fiscalização
em residências sem rede de esgoto.
Of. nº 124/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requer estudos sobre a possibilidade
de trazer para Taubaté o Programa Fábricas de Cultura.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que há interesse em receber o Programa Fábricas de Cultura, e o
secretário da pasta está à disposição para
tratar do assunto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 133/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre diagnóstico e
riscos de quedas de árvores em Taubaté.

Requerimento N° 130/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a contratação da Elefe para implantação de
projetos técnicos contra incêndio e
descargas elétricas.

Of. nº 124/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 124/2022
A Secretaria de Educação informa que o
referido processo de contratação foi revogado, portanto, restam prejudicadas
as respostas das demais perguntas.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 134/2022
Autor: Serginho
Requer estudos para instalação de cabeamento aéreo a fim de evitar furtos
de cabos de energia elétrica em equipamentos públicos.

Requerimento N° 131/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre pacote de
obras de recapeamento no valor de
R$2.874.154,48.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Obras informa que as
ruas recapeadas foram: Irmãos AlbernazVila Costa; Eduardo Nozelli - Esplanada
Independência, José Vitor de Moura
Ramos - Vila Bela; e Alemanha - Jardim
das Nações (em execução).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 132/2022
Autor: Serginho

Of. nº 134/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a Área de Iluminação Pública deu início a essas alterações, em
etapas, conforme disponibilidade de
recursos, uma vez que há a necessidade
de refazimento dos circuitos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 135/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre aplicação da
Lei 14.129 de 2021, do Governo Digital.
Of. nº 124/2022
O assunto está sendo analisado pelas
unidades competentes.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 136/2022
Autor: Serginho
Requer cópia contendo informações
sobre o processo 41.648 de 2021.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o processo encontra-se disponível, conforme solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 137/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre adesão ao
Programa de Regularização Fundiária
e Melhoria Habitacional, que integra o
Programa Casa Verde e Amarela.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Habitação informa que,
por meio do seu Setor de Regularização
Fundiária, realiza esse trabalho nos
conjuntos habitacionais de interesse
social do município, tendo um total de
90% dos conjuntos regularizados ou
em cartório para regularização. A Secretaria não pretende aderir ao programa, uma vez que o trabalho de regularização já é realizado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 138/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre revitalização
de área no Parque São Luiz.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que, após consulta junto à Divisão de
Cadastro Técnico, não foi localizada a
Rua Francisco de Castro, sendo assim,
solicitamos a apresentação da localização da área pleiteada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 139/2022
Autor: Serginho
Requer manutenção em academia de gi26
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nástica na Praça Santa Cruz, Bonfim.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 140/2022
Autor: Serginho
Requer pintura em ciclovia localizada em
frente da rotatória do Bonfim.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida na programação
de sua equipe de sinalização de solo, a
pintura do trecho da ciclovia na avenida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 141/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
implantar estacionamento 45° no canteiro central da avenida José Getúlio
Monteiro.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que por motivo de segurança para
os motoristas e pedestres não implanta
vagas 45º nas vias públicas, visto que tais
vagas prejudicam a visibilidade do motorista, causando risco de acidentes e
atropelamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 142/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde,
oferecidos pelo SUS.
Of. nº 124/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Saúde Mental, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
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Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 143/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
alterar, se permitido, os pictogramas que
representam a pessoa idosa.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que adota a identificação para
vagas reservadas a idosos, seguindo
as normas aprovadas pelo Código de
Trânsito Brasileiro, sendo esse o norteador com respeito à matéria indicada
no presente Requerimento. Caso haja
alteração da atual forma de identificação, a Semob promoverá as mudanças
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 144/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre instalação de
placas de nomenclatura de ruas.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as placas com nomenclaturas das ruas municipais são confeccionadas de acordo com as solicitações, que
vem por meio de seus canais de comunicação ou por meio de leis que vão sendo
sancionadas durante o ano. Em 2021,
as placas que foram fabricadas e instaladas foram feitas pela própria equipe
de sinalização da Secretaria de Mobilidade Urbana. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa, ainda, que após
aprovação da lei, é solicitada a confecção
das placas e posteriormente sua implantação, geralmente o prazo é de 30 dias,
após recebimento do processo de lei.
Alguns locais ainda não possuem identificação, pois foram processos antigos, e
não há mapeamento desses locais. Será
verificada se há possibilidade de levantamento desses pontos, para que a Secretaria de Mobilidade Urbana possa efetuar
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a implantação gradativamente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 145/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a criação do cartão
para compra do kit escolar.
Of. nº 124/2022
Seguem por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação. A Secretaria de Finanças informa que há parecer contrário e até mesmo pedido de
reprovação de contas para o método proposto, pois fere a Lei de Licitações.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 146/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre manutenção e
reforma na Praça Dr. Monteiro.
Of. nº 124/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação, para posterior vistoria no local
e análise da possibilidade de realização
do serviço.
Prefeito Municipal

Audiência
PLANTA GENÉRICA
Comunicamos que no dia 24 de março,
quinta-feira, às 09h30 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob
coordenação do Vereador Douglas Carbonne, Audiência Pública que abordará o
Projeto de Lei Complementar nº 30/2021,
que Institui a Planta Genérica de Valores
de Metro Quadrado de Terrenos e Edificações no Município.
Taubaté, 11 de março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Ato da Mesa
ATO DA MESA Nº 04/2022
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONSIDERANDO que a Câmara Municipal deve zelar pelo patrimônio
afetado às suas finalidades institucionais; e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o regulamento referente ao inventário físico da Câmara Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º O inventário físico no âmbito da
Câmara Municipal será realizado nos
termos do regulamento anexo.
Art. 2º É vedado o empréstimo de bens
móveis afetados ao uso da Câmara Municipal de Taubaté.
§ 1º A vedação abrange pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou
privado, de quaisquer Poderes ou nível
federativo.
§ 2º Excetuam-se da vedação computadores portáteis e máquinas fotográficas, quando solicitados por vereadores e servidores para o exercício
de suas atribuições, nos termos do
regulamento.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de
março de 2022.
A MESA DA CÂMARA
REGULAMENTO DO INVENTÁRIO
FÍSICO
CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
Seção I Do objeto
Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre
o inventário físico no âmbito da Câmara
Municipal de Taubaté.
Seção II Das definições

Art. 2º Para fins deste Regulamento
considera-se:
I – agente público: todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função na Câmara Municipal de
Taubaté;
II – setor administrativo: diretorias,
chefias, coordenadorias, setores e comissões internas que compõem a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Taubaté;
III – materiais: designação genérica de
equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos e outros
itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades da Câmara Municipal de Taubaté, bem como aqueles
oriundos de desmontagem e embalagens e resíduos economicamente
aproveitáveis, sendo:
a) material de consumo: aquele que,
em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou
tem sua utilização limitada a dois anos,
inclusos, livros, revistas, periódicos e
softwares.
b) material permanente: aquele que,
em razão de seu uso corrente, não
perde a sua identidade física e/ou tem
uma durabilidade superior a dois anos.
IV – itens ativos: aqueles requisitados e
utilizados regularmente pelos setores
administrativos;
V – itens inativos: aqueles não movimentados pelos setores administrativos e
comprovadamente desnecessários para
utilização nestes setores;
VI – saneamento de material: atividade
que visa à otimização física dos materiais
em estoque ou em uso decorrente da
simplificação de variedades, reutilização,
recuperação e movimentação daqueles
considerados ociosos ou recuperáveis,
bem como a alienação dos antieconômicos e irrecuperáveis;
VII – carga: a efetiva responsabilidade
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pela guarda e uso de material pelo responsável pelo setor administrativo;
VIII – descarga: a transferência da responsabilidade pela guarda e uso de
material pelo responsável pelo setor
administrativo;
IX – baixa: é a redução de materiais efetuada no patrimônio, decorrente de:
a) obsolescência: descontinuação prematura do uso do material, ocasionada
por sua desclassificação tecnológica,
provocada pelo surgimento de material
mais moderno ou melhor adaptado;
b) imprestabilidade: mudança irreversível das características do material,
ocorrida involuntariamente, por força
de acondicionamento indevido, fenômenos climáticos, prazo de validade expirado, ação de agentes patológicos ou
acidentes;
c) dano: mudança irreversível das características do material, ocasionada pela
ação de terceiros, por má utilização,
falta de zelo, desconhecimento do material ou descaso com a coisa pública;
d) desuso: material que, embora com
características físicas inalteradas e não
obsoleto, tem descontinuação de uso
causada por redução ou alteração nas
atividades da Câmara Municipal;
e) extravio: desvio de material, passível
de apuração de responsabilidade.
X – inventário físico: é o instrumento de
controle para a verificação de estoques
nos almoxarifados e dos materiais permanentes em uso no órgão, podendo
ser:
a) inventário físico anual: destinado a
comprovar a quantidade e o valor dos
bens patrimoniais do acervo da Câmara
Municipal, existente em 31 de dezembro
de cada exercício, constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício;
b) inventário físico inicial: realizado
quando da criação de um novo
setor administrativo, para identificação e registro dos bens sob sua
responsabilidade;
c) inventário físico de transferência de
responsabilidade: realizado quando da
28
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mudança do responsável de um setor
administrativo ou titular de órgão de
apoio legislativo;
d) inventário físico eventual: realizado
em qualquer época, por iniciativa da
Comissão de Patrimônio.

gistro patrimonial.
Art. 6º. O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material,
mediante fixação de plaqueta com
código de barra ou identificador e,
sempre que possível, em local visível.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E SANEAMENTO

Seção III
Da Movimentação
Art. 7º. Compete à Comissão de Patrimônio promover previamente o levantamento dos materiais permanentes
em uso, junto aos responsáveis pelo
setor administrativo, com a finalidade
de constatar os aspectos quantitativos e
qualitativos desses.

Seção I Disposições preliminares
Art. 3º. Compete à Comissão de
Patrimônio:
I - cadastrar os bens da Câmara Municipal, com a finalidade de constatar seus
aspectos qualitativos e quantitativos;
II - propor a conservação e a recuperação de material em uso na Câmara
Municipal e o recolhimento daquele
considerado ocioso, antieconômico ou
inservível;
III - fiscalizar a regularidade do uso,
guarda e conservação do material permanente da Câmara Municipal.
IV - elaborar, anualmente, os inventários
físicos e analíticos e a relação de carga.
Parágrafo único. O responsável de cada
setor administrativo, independentemente de levantamento, deverá comunicar à Comissão de Patrimônio
qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação dos materiais sob
sua responsabilidade, bem como sobre
a ociosidade e a não utilidade destes no
setor, utilizando-se de formulário específico no ANEXO I – Formulário de Movimentação Interna de Patrimônio - MIP.
Art. 4º. A Comissão de Patrimônio, com
base nos resultados obtidos em face da
revisão e análise efetuadas, promoverá
levantamento dos itens, realizando pesquisas junto aos setores administrativos
da Câmara Municipal, com a finalidade
de constatar se há ou não necessidade
desses itens naqueles setores.
Seção II
Da identificação dos materiais
Art. 5º. Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes receberão números sequenciais de re-
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CAPÍTULO III
DA RECUPERAÇÃO
Art. 8º. A recuperação de materiais somente será considerada viável se a
despesa envolvida com o bem móvel
orçar no máximo a cinqüenta por cento
do seu valor estimado no mercado.
Parágrafo único. Se considerado antieconômico ou irrecuperável, será dada
baixa no material, em conformidade
com o disposto neste Regulamento.
Art. 9º. Em princípio, não deverá ser
feita descarga isolada das peças ou
partes de material que para efeito de
carga tenham sido registradas com a
unidade “jogo”, “conjunto”, “coleção”,
mas sim providenciada a sua recuperação ou substituição por outras com as
mesmas características, de modo que
fique assegurada, satisfatoriamente, a
reconstituição da mencionada unidade.
Parágrafo único. Na impossibilidade de
recuperação ou substituição, deverá ser
feita no registro do instrumento de controle do material a observação de que
ficou incompleto(a) o(a) “jogo”, “conjunto”, “coleção”, anotando-se as faltas
e os documentos que as consignaram.
Art. 10. A Comissão de Patrimônio tem
a iniciativa de promover os atos necessários à recuperação do material danificado sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade.
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CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE
Art. 11. Todo agente público poderá ser
responsabilizado civil, penal ou administrativamente pelo desaparecimento do
material que lhe for confiado para guarda
ou uso, bem como pelo dano que, dolosa
ou culposamente, causar em prejuízo ao
erário, esteja ou não sob sua guarda, observando no que couber a Lei Complementar nº 1/1990.
Art. 12. É dever do servidor público comunicar, imediatamente, ao responsável
pelo setor administrativo ou ao titular
dos órgãos de apoio legislativo, qualquer
irregularidade ocorrida com o material
entregue aos seus cuidados.
§1º Para averiguação da irregularidade o
responsável pelo setor administrativo ou
o titular dos órgãos de apoio legislativo
deverá fazer a comunicação, por escrito e
de maneira circunstanciada, à Comissão
de Patrimônio.
§2º Recebida a comunicação, o presidente da Comissão de Patrimônio, após
a avaliação da ocorrência, elaborará parecer que deverá conter:
I – ocorrência e suas circunstâncias;
II – estado em que se encontra o material;
III – valores do material:
a) de aquisição;
b) arbitrado, ou
c) de avaliação;
IV – possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há matéria-prima a aproveitar; V – sugestão sobre o
destino a ser dado ao material.
Art. 13. No caso de desaparecimento do
material ou dano com indícios de responsabilidade do usuário, o presidente da
Comissão de Patrimônio deverá informar
o ocorrido à Diretoria-Geral, que tomará
as providências cabíveis para a apuração
do ocorrido.
Art. 14. Todo agente público, ao ser desvinculado do cargo, função ou mandato
eletivo, deverá solicitar ao presidente
da Comissão de Patrimônio a realização de inventário físico de transfe-
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rência de responsabilidade.
Parágrafo único. A passagem de responsabilidade deverá ser feita, obrigatoriamente, à vista da verificação física de
cada material permanente e lavratura de
novo Termo de Responsabilidade.
Art. 15. Na hipótese de ocorrência de
qualquer pendência ou irregularidade
quanto à transferência de responsabilidade, caberá ao presidente da Comissão
de Patrimônio tomar as providências cabíveis e necessárias à apuração dos fatos.
CAPÍTULO V
DOS MATERIAIS EM TRANSIÇÃO DE
BAIXA
Art. 16. Serão classificados como materiais em transição de baixa aqueles que
tenham incidido em obsolescência, imprestabilidade, desuso, dano ou extravio.
Art. 17. A verificação da situação será
apurada e formalizada por parecer da Comissão de Patrimônio.
Art. 18. Os materiais considerados em
transição de baixa, desde que não extraviados, serão transferidos à Prefeitura, na
forma deste Regulamento.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto
no caput aos materiais cujo descarte final
esteja previsto em lei específica.
Art. 19. O Termo de Constatação de Materiais em Transição de Baixa de que trata
este artigo será submetido ao Presidente
da Câmara para ratificação.
Art. 20. As baixas previstas serão efetuadas pelos valores de cada material registrado no sistema informatizado ou no
documento fiscal correspondente.
CAPÍTULO VI
DOS INVENTÁRIOS
Seção I
Do inventário físico
Art. 21. O inventário físico tem por função:
I – o ajuste dos dados escriturais de
saldos e movimentações dos estoques,
com o saldo físico real nos almoxarifados;
II – a análise do desempenho das atividades do servidor responsável pelo al-

moxarifado, por meio dos resultados obtidos no levantamento físico;
III – o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques;
IV – o levantamento da situação dos materiais permanentes em uso e as necessidades de manutenção e reparos;
V – a constatação de que o bem
móvel não é necessário naquele setor
administrativo.
Parágrafo único. O servidor responsável pelo Inventário Físico deverá levar
a conhecimento da Comissão de Patrimônio qualquer irregularidade constatada em relação aos bens, quando de
sua realização.
Seção II
Do inventário analítico
Art. 22. O inventário analítico, para a
perfeita caracterização do material,
deverá conter:
I – descrição padronizada;
II – número de registro;
III – valor:
a) preço de aquisição;
b) custo de produção;
c) valor arbitrado; ou
d) preço de avaliação.
IV – estado:
a) bom;
b) ocioso;
c) recuperável;
d) antieconômico ou
e) irrecuperável.
V – outros elementos julgados
necessários.
Art. 23. O inventário analítico deverá
manter perfeita adequação com o inventário físico.
Parágrafo único. Para o fim do disposto
neste artigo a Comissão de Patrimônio
deverá enviar a atualização do inventário
físico até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido para a Diretoria de Orçamento e Finanças.
Seção III
Da relação-carga
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Art. 24. O material de pequeno valor
econômico que tiver seu custo de controle evidentemente superior ao risco da
perda poderá ser controlado por meio do
simples relacionamento de material, denominado relação-carga.
Parágrafo único. O bem móvel cujo valor
de aquisição ou custo de produção for
desconhecido será avaliado tomando
como referência o valor de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado
de conservação e a preço de mercado.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Quando a movimentação de material permanente destinar-se ao cum-

primento das atividades externas da
Câmara Municipal, permitida exclusivamente nos eventos oficiais por ela organizados, o setor administrativo deverá
comunicar e relacionar à Comissão de
Patrimônio a saída e o retorno dos materiais, zelando pelas condições de uso.
Art. 26. O empréstimo de computadores portáteis e máquinas fotográficas,
quando solicitados por vereadores e
servidores para o exercício de suas atribuições, será precedido da assinatura de
Termo de Responsabilidade - ANEXO II.
§1º A cessação do vínculo do responsável
com a Câmara Municipal implica na devolução dos materiais emprestados no
prazo improrrogável de cinco dias úteis.
§2º Superado o prazo a que se refere o

§1º sem que os materiais tenham sido
devolvidos, a Comissão de Patrimônio
informará ao Presidente da Câmara, para
que adote as medidas necessárias à apuração de responsabilidades e à reparação do erário.
§3º O responsável deverá ressarcir
a Câmara Municipal em relação a
quaisquer danos sofridos pelos materiais
sob sua guarda, sendo autorizado o parcelamento mensal do débito apenas se
este superar a quantia de três Unidades
Fiscais do Município de Taubaté (UFMT),
com incidência de correção monetária.
Art. 27. Os casos omissos deverão ser
submetidos à apreciação do Presidente
da Câmara Municipal, ouvida a Comissão
de Patrimônio.

ATO DA MESA Nº 04/2022
ANEXO 1

FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PATRIMÔNIO - MIP
Solicitante:

Data:

Setor de origem:

Responsável:

Setor de destino:

Responsável:

Nº
Patrimônio

Estado

Descrição

Justificativa

Solicitante
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ATO DA MESA Nº 04/2022
ANEXO 2

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARO que é de minha inteira responsabilidade a guarda e
manutenção do (nome do bem), marca (se houver), modelo (se houver), número de
patrimônio XXXX, (service tag, mac adress, por exemplo) (se houver), recebido com
(acessórios, se houver).
DECLARO AINDA, estar ciente de que não poderei cedê‐lo ou
emprestá‐lo, sob qualquer alegação, pois se destina exclusivamente ao uso do
gabinete.
COMPROMETO‐ME a notificar a Comissão de Patrimônio sobre

qualquer ocorrência com o respectivo (nome do bem).

Taubaté, (dia) de (mês) de (ano).

(Nome do Vereador)
Vereador
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