
Prefeitura Municípal de Taubate
Estado de São Paulo

Taubaté, 4) de rnal,C{) de2017.
/

Oficio n' JOLI l2ol7

Senhor Presidente,

Requerimentos n"s 338. 339 e 341/2017. de autoria da

Vereadora Loreny Maryara Caetano Roberto

Em atenção aos Requerimentos em referência, temos a informar que:

REQ. 338 - Informacões sobre a atuação do Municílrio nas acões da Política

Nacional sobre o Álcool. conforme dispõe ao Decreto n" 6.117. de 22 de maio de

2007.

Cumpre-nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela Secretaria

de Saúde desta Municipalidade.

REO. 339 - Informações sobre a colocacão de placa informativa em obras públicas

municipais. Por qual motivo as placas informativas das obras públicas municipais

(como as das obras de Ouiririm) não estão sendo colocadas nos termos dispositivos

na Lei n' 4.20212008?

A Secretaria de Obras informa que emitirá nos termos da Lei n" 4.202, de 19

de novembro de 2008, inclusão dessa determinação e, o descumprimento da empresa

responsável pela obra, sofrerá punições por meio da não emissão da Ordem de Serviço

para início das obras.

REO. 341 - lnformacões sobre a situaeão do Ouadro de Cargos de Provimento

Efetivo do Maeistério Público Municipal:

I. Dos cargos constantes no Quadro do Anexo da LC n' 18012017 
'

quantos estão efetivamente providos nos termos legais? Há cargos efetivos

vagos?
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

II. Há concurso público em vigência pâra os cargos constantes do

quadro acima? Caso positivo, e se houver cargos efetivos vagos pelo qual

motivo que os aprovados no concurso público não estão sendo chamados

para o devido provimento?

Quantos aos questionamentos elencados no presente requerimento,

encamiúamos, por cópia. as informações prestadas pela Secretaria de Educação desta

Municipalidade.

Atenciosamente.

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Câmara Municipal de Taubaté
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Prefeitura MuniciPal de Taubaté
Secretaria de Saúde

ofício no 139 /2017ISMS/PMT

Taubaté, 10 de março de2017'
Prezado Verêadora Loreny

Em resposta ao requerimento 338/2}l'.t , sobre informações sobre a atuação do município nas

ações da Politica Nacionai sobre o Álcool, temos a informar que:

o município conta com os seguintes componentes da Rede Psicossocial os quais atuam com

população com necessidades decorrentes do uso de álcool:

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial àlcool e outras drogas 24 horas - serviço que oÍ'erece

atendimento a população com necessidades decorrentes ao uso de substâncias psicoativas' em

especial o àlcooi. ôferece atendimento teÍapêutico a população nas 24 horas do dia, todos os dias da

semana incluindo finais de semana e feriado. Além das abordagens ambulatoriais' oferece também

Acolhimento Notumo ao público que necessita de cuidados intensivos breves. O CAPS AD realiza

o acompanhamento clínico e reinsárçâo social dos usuários pelo acesso ao trabalho' lazer' exercício

dos diréitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários;

Unidade de Acolhimento adulto - Serviço Residencial Transitório que oferece cuidados. contínuos a

poputuçao com necessidades deconentes do uso de substâncias psicoativas, em especial o àlcool' A

Ln;auaa de Acolhimento frmciona como uma casa onde as pessoas que estão em tratamento no

CAPSADTêmapoioprofissionaldaequipeepodemmoÍarporumperiododealgunsmeses;

-Equipe de consultório na Rua - serviço vinculado a AJenção Básica de saúde. composto por uma

"quip" 
a" saúde móvel que presta aienção integral à.saúde da população em situação de rua'

"on.id.rando 
suas diferentes necessidades de saúde, sendo as pessoas com necessidades decorrentes

do uso de susbtâncias psicoativas o principal público alvo;

comunicamos que os serviços acima citados atuam baseados na Política Redução de Danos'

buscando independência dos sujeitás e a responsabilidade para com sua própria saúde'

Atenciosamente,

Juliana Oliveira Coelho
GE.; Projetos e CamPanhas

Dr. João eto

Av Jonh Fitzgerald Kennedy'4E8 Jardim das NaçÕes Taubaté SP / Fone(12) 36216600
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Departamento Tecnico fcgislativo

Ref.

Assunto

6,16 62r

7 ,17 7,97

Em atenção aos questionamattos formulados no Requerimento em epígrafe, esta Secretatia lem a

informar:

o atual quadro de cargos da secretaria de Educa$o atende a atual demanda das unidades

Escolares, quais sejam: 367 Professores de Educação Infantil, 373 Professores I, 549 Professores

Itr, 2l Professores Itr de Musica l0 Professores III de Artes Plásticas,2 Professores Itr de Teatro,

I professores Itr de Dança, 37 Professores de Educação Inàntil Substituto, 99 Professores I

Substituto, 88 Professores III Substituto.

Ademais, está em ügência o concurso Público no ll/2015 com a previsão dos cargos de

professores, para os professores destinados a Escola de Artes Plásticas lvÍaestÍo Fêgo Camargo esta

em andamento o pÍoc€sso paÍa novo Concurso Público.

Ressalta-se, que com a ÍetraÉo da Rede Mrmicipal de Ensino e o levantamento do Censo 2010, as

mulheres da região sudeste têrn, em média, 1,7 filho. O número de filhos por mulher vern se

reduzindo no Brasil desde a decada de 1960, uma redução que vem ocorrendo em todas as regiões

brasileiras e que tamtÉm atinge nossa região, conforme a tabela abaixo apresentada:

TaubaÉ, l0 de março de 2017.

: Requerimento no 3{lDO|7-Yeradora llreny Mayara Caetano Roberto

: Informações sobre a siüração do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do

MagisÉrio Público MuniciPal
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5,76

8,15

4,35
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5,89

Centro-
Oeste

6,E6 6,74 4,51 2,69 1'l< 10,

Desse modo, com planejamento em longo pÍazo paÍa a Educação do Município visando os

princípios da eficiência e economicidadg não há o provimento de novos cargos paÍIr que não haia

professor adidos futuramente e a necessidade de aproveitamento do docente em função diversa, nos

termos da Lei Complementar no l/199O.

Secretaria de Educação

C\-, t1

U t,.*,"--X-
Vanessa Cristine Binotto de Moraes Pinto

Gerente da Á-rea de Educaçào

Secretaria de Educação - SEED

Rua Itmhaern, 37 - Jd' Russi - Taubaté-SP - CEP 12 010-340

f"r"fon", (l i)-:ox-iiio-ra< : :oz2-r8s3 E-mail: seed@educacaotaubate sp gov br

5,75,65Sul

Fonte: IBGE, Censo Demográfr,co 1940/2OlO-

7,15 7.5 7

Edna Maria

Nôrdeste


