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EDITAIS

Rua Canadá, 10 - JD das Nações   (12) 3411-6791

(12) 98207-7165             (12)  99152-3253     (12) 3424-5966

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Gilberto José Gonsales ME, inscrita no CNPJ: 07.651.442/0001-47, Inscri-
ção Municipal: 48.007/05, localizada na Rua Jacques Felix, nº 377, Centro, Taubaté 
- SP, COMUNICA a perda e o extravio de Talões de Notas Fiscais de Prestação de 
Serviços, de numeração 001 ao 300, parcialmente usadas e em branco.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa M.AMBROGI BARBOSA-ME, inscrita no CNPJ:07.806.734/0001-01 , Inscri-
ção Municipal: 00.048.312/06, localizado na Praça Santa Terezinha, nº 214, Sala: 26, 
Centro, Taubaté /SP, COMUNICA a perda e o extravio dos Talões de Notas Fiscais de 
Serviços, Série A, de numeração 001 a 150.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Felipe & Máximo Veículos LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o número 
07.582.665/0001-08, Inscrição Municipal: 53253/09,  com sede a Rua Juca Esteves nº 
379- Centro/Taubaté- SP, COMUNICA a perda e o extravio dos Talões de Notas Fiscais, 
Serie A, de numeração 001 a 150.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE  
DE TAUBATÉ 

Rua Eng. Fernando de Mattos, 81  Térreo - CEP 12010-110 Taubaté/SP 
FONE: (12)3632-2550 / (12)3633-3855 / (12)3622-2511

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade 
de Taubaté. 
CONTRATADA: Azevedo Auditoria e Assessoria Contábil Ltda. 
PROCESSO: 02/2015 
ASSINATURA: 01/09/2017 
OBJETO: Contratação de empresa, ou de profissional, para a prestação de
serviços de Auditoria Independente referente às demonstrações contábeis 
levantadas no ano de 2016. 
VALOR: R$ 7.900,00 
MODALIDADE: Carta Convite 
VIGÊNCIA: 30 dias. 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br

LEI COMPLEMENTAR No 67, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Altera a alíquota do art.59 - item 22 

Subitem 22.01- da Lei Complementar n° 35 

de 30 de dezembro de 2003 e das outras 

providências. 

A Câmara Municipal de Jambeiro aprovou, e 

eu, CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito 

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte 

Lei:

Art.1° Fica alterada de 3% (três por cento) para 5%(cinco por cento) a 

alíquota constante do art.59 Tabela - Lista de Serviços do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - item 22 - Subitem 22.01- Serviços de exploração de rodovia mediante 

cobrança de pedágios dos usuários - da Lei Complementar n° 35 de 30 de dezembro de 

2003.

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor 90(noventa) dias após a 

publicação.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Jambeiro, 10 de novembro de 2017. 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 

Taubaté, 17 de Novembro de 2017 

ASSEMBLEIA GERAL 

Prezado (a) Proprietário (a), 

Vimos convocá-lo (a) para a Décima Segunda Assembleia Geral da Associação de Proprietários de Lote 

do Residencial Green Park que será realizada no dia 06/12/2017, na sede Social do Clube do Residencial 

Green Park, localizado na Estrada Municipal João Gadioli nº 500, Bairro do Pinhão, Taubaté/SP, às 19:00

horas em primeira convocação, contando com a presença de metade mais um dos associados, e às 19:30

horas em segunda convocação com qualquer número de presentes. 

Na Assembleia serão tratados e deliberados os seguintes assuntos: 

 Apresentação da situação dos investimentos de 2017; 

Apresentação e votação de alterações nas Restrições Urbanísticas e Normas Construção 

conforme abaixo-assinados protocolados junto à Associação (ver QUADRO 1)

Apresentação da previsão de Taxa de Manutenção e Fundo de Reserva para 2018 (ver TABELA 

01); 

Apresentação pelas Comissões das propostas de novos investimentos e taxa adicional para 

custeio dos novos investimentos (ver TABELA 02); 

 Votação da taxa de condomínio para 2018 (ver TABELA 03);

 Assuntos gerais. 

Cabe lembrá-lo que para votar, os associados devem estar em dia com suas taxas associativas. 

Por gentileza, confirme presença até o dia 04/12/2017 pelo contato abaixo:

gestor.greenpark@outlook.com (12) 3624-1363 / 99649-2812 

Para quaisquer esclarecimentos ou maiores informações, favor entrar em contato conosco, teremos 

grande prazer em atendê-lo (a). 

____________________________________________________ 

                                Jaime de Castro Campos

Associação dos Proprietários de Lote do Residencial Green Park 

 

QUADRO 1 -  

Texto atual Texto proposto
40. Não é permitida a projeção de qualquer 

elemento arquitetônico (sacadas; 

pergolados; floreiras; decorativos de 

fachadas, etc.) sobre os RECUOS, à 

exceção de BEIRAIS até o máximo de 

0,50m (meio metro) sobre, apenas, 

RECUOS LATERAIS e FRONTAIS. (Texto

revisado com base nas deliberações da

Assembleia Geral Extraordinária de 1 6 de 

Dezembro de 2014) 

40. As restrições de construção e projeção sobre as 

áreas de recuo serão: 

    a) No RECUO FRONTAL é permitido apenas a 

projeção de beiral acoplado diretamente à parede da 

construção com tamanho máximo de 0,50m (meio 

metro), que pode se estender linearmente somente sobre 

as paredes frontais da construção. Toda e qualquer outra 

forma de construção ou projeção arquitetônica no 

RECUO FRONTAL é proibida; 

    b) Nos RECUOS LATERAIS é permitido a projeção de 

beiral acoplado diretamente à parede da construção com 

tamanho máximo de 0,50m (meio metro), que pode se 

estender linearmente somente sobre as paredes laterais 

da construção. 

    c) Nos RECUOS LATERAIS é permitido a instalação 

de proteções do tipo “cobertura removível” para proteção 

de vitros, janelas e portas com projeção máxima de 

1,00m (um metro) medido perpendicularmente à parede 

da construção e com comprimento compatível com o 

elemento que está protegendo, sendo proibido instalar tal 

proteção de forma contínua em toda ou em parte da 

extensão da parede lateral da construção. 

    d) Nos RECUOS LATERAIS é permitido a instalação 

de 01 (uma) proteção do tipo “cobertura removível” para 

proteção de vitros, janelas, portas e áreas de lazer com 

projeção de até 1,35m (um metro e trinta e cinco 

centímetros) medidos perpendicularmente à parede da 

construção e com comprimento máximo de 8,00m (oito 

metros). Dentro da projeção de 1,35m (um metro e trinta 

e cinco centímetros) da proteção é obrigatório a 

instalação de sistema de coleta de água de chuva. O 

ponto mais baixo da proteção obrigatoriamente deverá 

ficar no lado da divisa do terreno e não poderá ter mais 

que 2,00m (dois metros) de altura. 

    e) Nos RECUOS LATERAIS é permitido a instalação 

de 02 (duas) proteções do tipo “cobertura removível” para 

proteção de vitros, janelas, portas e áreas de lazer com 

projeção de até 1,35m (um metro e trinta e cinco 

centímetros) medidos perpendicularmente à parede da 

construção e com comprimento máximo de 4,00m (quatro 

 

metros), com espaço de intervalo entre elas de no 

mínimo 2,00 (dois metros). Dentro da projeção de 1,35m 

(um metro e trinta e cinco centímetros) da proteção é 

obrigatório a instalação de sistema de coleta de água de 

chuva. O ponto mais baixo da proteção obrigatoriamente 

deverá ficar no lado da divisa do terreno e não poderá ter 

mais que 2,00m (dois metros) de altura.

    f) Nos RECUOS DE FUNDO é permitido a instalação 

de 02 (duas) proteções do tipo “cobertura removível” para 
proteção de vitros, janelas, portas e áreas de lazer com 

projeção de até 1,85m (um metro e oitenta e cinco 

centímetros) medidos perpendicularmente à parede da 

construção e com comprimento máximo de 5,00m (cinco 

metros), com espaço de intervalo entre elas de no 

mínimo 2,00 (dois metros). Dentro da projeção de 1,85m 

(um metro e oitenta e cinco centímetros) da proteção é 

obrigatório a instalação de sistema de coleta de água de 

chuva. O ponto mais baixo da cobertura obrigatoriamente 

deverá ficar no lado da divisa do terreno e não poderá ter 

mais que 2,00m (dois metros) de altura.

    g) Todas as proteções definidas neste artigo deverão 

ser do tipo removíveis. Os materiais permitidos para 

construção das proteções são madeira, ferro, alumínio, 

PVC, lona, vidro e policarbonato. As proteções não 

poderão ser construídas em alvenaria, não poderão ser 

constituídas de telhas e não poderão ser apoiadas no 

muro de divisa.

109. Somente é permitido o trabalho em 

OBRAS no LOTEAMENTO, de segunda a 

sexta-feira, das 7:00 às 18:00 horas e aos 

sábados das 7:00 às 12:00 horas. Não é 

permitido qualquer tipo de trabalho aos

sábados após 12:00 horas, domingos e dias 

considerados por lei como feriado municipal, 

estadual ou federal.

109. Somente é permitido o trabalho em OBRAS no 

LOTEAMENTO (construção e reformas), de segunda a 

sexta-feira, das 7:00 às 18:00 horas. Não é permitido 

qualquer tipo de trabalho aos sábados, domingos e dias 

considerados por lei como feriado municipal, estadual ou 

federal.

110. Todos os serviços que provoquem 

ruídos somente poderão ser iniciados após 

as 8:00 horas.

110. Todos os serviços que provoquem ruídos somente 

poderão ser iniciados após as 8:00 horas. Não é 

permitida a utilização de aparelhos sonoros em modo 

“alto falante” pelos operários das obras durante todo o 
expediente.

 

Metragem quadrada total de todos os lotes do residencial: 100.559,03 m2

Descrição das despezas Finalidade Media 2017
% Reajuste 

(INPC)

Estimativa de 

Reajuste
Calcular

Estimativa 

por mês
Valor por m2 360,00 m2 456,30 m2 667,79 m2

Folha de pagamento Gasto mensal R$ 4.087,22 6,00% R$ 245,23 x R$ 4.332,45 R$ 0,04308 R$ 15,51 R$ 19,66 R$ 28,77

Contratos Gasto mensal R$ 78.596,35 10,00% R$ 7.859,63 x R$ 86.455,98 R$ 0,85975 R$ 309,51 R$ 392,31 R$ 574,13

Administração Gasto mensal R$ 2.600,00 10,00% R$ 260,00 x R$ 2.860,00 R$ 0,02844 R$ 10,24 R$ 12,98 R$ 18,99

Manutenção Gasto mensal R$ 19.082,50 5,00% R$ 954,13 x R$ 20.036,63 R$ 0,19925 R$ 71,73 R$ 90,92 R$ 133,06

Inadimplência (estimativa de 5,9% do total mensal) Inadimplência R$ 7.091,22 0,00% R$ 0,00 x R$ 7.091,22 R$ 0,07052 R$ 25,39 R$ 32,18 R$ 47,09

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM MANUTENÇÃO MENSAL R$ 120.776,29 R$ 1,20105 R$ 432,38 R$ 548,04 R$ 802,05

Fundo de Reserva (10% sobre taxa de manutenção) R$ 0,00 R$ 0,00000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

(1) TOTAL TAXA MANUTENÇÃO + FUNDO RESERVA R$ 120.776,29 R$ 1,20105 R$ 432,38 R$ 548,04 R$ 802,05

Metragem quadrada total de todos os lotes do residencial: 100.559,03 m2

Descrição das despezas Comissão
Estimativa 

por mês
Valor por m2 Calcular 360,00 m2 456,30 m2 667,79 m2

Academia ao ar livre com 4 equipamentos de ginástica 

mais dois bancos e mesa para o quiosque da área da 

mata

R$ 416,67 R$ 0,00414 x R$ 1,49 R$ 1,89 R$ 2,77

Paisagismo e iluminação na área do espelho d'água R$ 416,67 R$ 0,00414 x R$ 1,49 R$ 1,89 R$ 2,77

Melhoria da iluminação do campo society R$ 433,33 R$ 0,00431 x R$ 1,55 R$ 1,97 R$ 2,88

Equipamentos adicionais para academia R$ 250,00 R$ 0,00249 x R$ 0,89 R$ 1,13 R$ 1,66

Fechamento da piscina R$ 3.333,33 R$ 0,03315 x R$ 11,93 R$ 15,13 R$ 22,14

(2) TOTAL FUNDO INVESTIMENTO R$ 4.850,00 R$ 0,04823 R$ 17,36 R$ 22,01 R$ 32,21

Metragem quadrada total de todos os lotes do residencial: 100.559,03 m2

Descrição das despezas
Valor 

Estimado
Valor por m2 360,00 m2 456,30 m2 667,79 m2 360,00 m2 456,30 m2 667,79 m2

(1) TOTAL TAXA MANUTENÇÃO + FUNDO RESERVA R$ 120.776,29 R$ 1,20105 R$ 432,38 R$ 548,04 R$ 802,05 R$ 397,78 R$ 504,19 R$ 737,88

(2) TOTAL FUNDO INVESTIMENTO R$ 4.850,00 R$ 0,04823 R$ 17,36 R$ 22,01 R$ 32,21 R$ 43,76 R$ 55,47 R$ 81,18

TOTAL TAXA CONDOMÍNIO R$ 125.626,29 R$ 1,24928 R$ 449,74 R$ 570,05 R$ 834,26 R$ 441,54 R$ 559,66 R$ 819,05

OBS.: Para calcular a estimativa de taxa para qualquer metragem de lote, basta multiplicar o valor total por metro quadrado de cada tabela pela metragem total do seu lote (células grifadas em amarelo).

EXEMPLOS DE TAXA PARA ALGUNS LOTES

TABELA 01 - Taxa de Manutenção + Fundo de Reserva
EXEMPLOS DE TAXA PARA ALGUNS LOTES

TABELA 02 - Fundo de Investimentos
EXEMPLOS DE TAXA PARA ALGUNS LOTES

TABELA 03 - Total de taxa de condomínio
EXEMPLOS DE TAXA PARA ALGUNS LOTES

Valores de 2017 para comparação

(valor após suspensão de cobrança do Fundo de Reserva)


