COPA GUGA

Odirley Pereira

Vila e Mantipê decidem título
O Vila São José, do meia armador Jequinha (foto), e o Mantipê, do goleiro Felipe, decidem
o título da Copa Guga de Futebol hoje, às 19h30, no Zito. A partida deve ser bastante interessante pelas características das duas equipes. O Vila, treinado por Robinho, vai apostar no toque de bola do ‘Quadrado Mágico’, com Jequinha, Dias, Alan e André; já o Mantipê, do técnico
Luan, deve usar a velocidade de Ruguinho, Flavio Sato, Allan David e a força na marcação com
Léo e Dean. Quem vencer enfrenta o time de amigos do volante Luiz Gustavo, da Seleção, na
terça-feira (23).
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Alça das Campinas
ganha rotatória
e asfalto

A alça de acesso ao viaduto
foi toda realizada com mão
de obra da Prefeitura

A alça de acesso ao viaduto das
Campinas está recebendo asfalto e
uma rotatória, a partir da entrada
pelo Cidade Nova. Outro ponto

Festival de
Verão abre
piscinas para
população

de acesso às Campinas, a estrada é facilitar a entrada e saída do bairro
da Campinha – que leva ao túnel e outros daquela região e garantir a
molhado sob a Dutra, está ganhando segurança dos moradores.
PÁGINA 3
recapeamento. O objetivo das obras

Polo de Construção forma
mão de obra para mercado

O festival de Verão da Prefeitura deixará as piscinas públicas da cidade abertas à população neste ﬁnal de semana.
No sábado (20), o evento começa às 14 horas no ‘Zito’ e no
Cidade Nova; no domingo (21),
no mesmo horário, a diversão
acontece no ‘João do Pulo’ e no
‘Araretama’.

PREFEITURA
RECUPERA
CAMINHÃO
BETONEIRA
Divulgação
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PINDA
ELABORA
PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA
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CARIOQUINHA
PROMOVE
FESTIVAL
BENEFICENTE
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DO IR
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ATLETAS
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PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

Fonte CPTEC/INPE

Oitenta e uma pessoas se formaram
no Polo de Construção Civil e estão
aptas a atuar no mercado de trabalho
como pedreiro, encanador e assentador
azulejista – áreas com déﬁcit de mão de
obra em todo o país. A formatura ocor-

reu na quarta-feira (17), em Moreira
César, e o prefeito de Pindamonhangaba destacou a importância da qualiﬁcação proﬁssional para a conquista do
emprego.
PÁGINA 6

CASA
TRANSITÓRIA
ENTREGA 1.200
CESTAS DE
NATAL
PÁGINA 10
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DITORIAL
Agora é com ela

De madrugada, Senado altera
alíquota do Imposto de Renda

E

sperem...antes de qualquer comentário mais exaltado, revolta, suor frio,
dor no estômago e aperto no peito...
vamos lhe tranquilizar, pois na prática não
vai mudar em quase nada e o Leão continuará
(apenas) dando uma bela abocanhada no curto
salário do já combalido contribuinte – que vive
atordoado de tanto imposto e alíquota em sua
vida.
O que houve foi a aprovação do Senado, no
início da madrugada dessa quinta-feira (18), do
projeto de lei de conversão resultante da Medida Provisória 656/14, que trata de alterações na
legislação tributária. Mais cedo, uma emenda,
aprovada na Câmara dos Deputados, incluiu no
texto a correção dos valores da tabela do IRPF Imposto de Renda da Pessoa Física – em 6,5%.
Agora, o texto vai à sanção presidencial.
Pela proposta, serão dispensados do pagamento do imposto os empregados que recebem até R$ 1.903,98, hoje este valor é de R$
1.787,77, de acordo com a Receita Federal. Os
salários de R$1.903,99 até R$ 2.853,44 terão
alíquota de 7,5%, com dedução de R$142,80
(hoje 1.787,78 até 2.679,29 – com R$ 134,08).
Na faixa seguinte, até R$3.804,64, a alíquota é
de 15%, com dedução de R$ 356,81 (atuais até
R$ 3.572,43 com dedução de R$ 335,03). Na
próxima banda, até R$ 4.753,96, a alíquota é
de 22,5%, com dedução de R$ 642,15 (hoje a
dedução é de R$ 602,96 para pagamentos até
R$ 4.463,81). A alíquota máxima de 27,5% valerá para salários acima de R$ 4.753,96, com
dedução de R$ 879,85 (em vigor R$ 4.463,81
com R$ 826,15 de dedução).
Reaﬁrmamos que para o contribuinte continuará difícil porque os valores e alíquotas são
similares aos já praticados hoje. O que esperamos é que o Governo Federal invista de forma
correta os valores retirados do pagamento dos
trabalhadores. Agora, a você, leitor, estamos
em época de festas. Não é hora de ligar para
o contador e se preocupar. Não vai mudar em
quase nada.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 20/12
(sábado) – Aniversário de dois
anos da casa. 2.000 litros de
chope na faixa. 23/12 (terça –
Especial de Natal) – Fernando &
Fabiano, Grupo Nossa Amizade.
Lista vip com Luzera – 91718990 e 7811-9776.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes. Som ao
vivo com ótimos artistas toda
quarta-feira e domingo.
CASARÃO ROSEIRA – Balada country/sertaneja toda
quinta-feira. Elas free até 1h
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile
todo sábado às 19h. Somente
para pessoas a partir de 50 anos.
Sócios não pagam e não-sócios
R$ 5,00.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 24/12 – Carnatal com 12
horasde balada. Felgux, Jack H,
Eletrixx, E-Cologykm Dj Sabrina,
Dj Feio e muito mais. CLUBE DA

Tribuna do Norte

Programação do Shopping
Divulgação

Durante o ﬁm de semana, o Shopping Pátio Pinda terá uma série de
atividades, com horário especial,
para atender aos clientes. No sábado (20), haverá musical natalino
com jovens do grupo de teatro “Do
lado de cá”. A apresentação acontece a partir das 19 horas, na Praça
de Eventos.
Além disso, todos os dias, as
crianças podem se divertir na Vila
do Noel, com brincadeiras, pinturas e oﬁcinas gratuitas. Aos sábados e domingos, diferentes personagens, como Peter Pan e Sininho,
ajudam a alegrar a garotada. A visita de personagens como a Bela e a
Fera também está prevista.
“Neste mês de dezembro, estamos promovendo vários eventos de
qualidade, como foi a apresentação
do cantor Leandro Buenno, do The
Voice Brasil”, conta o Gerente Ge-

ral do Shopping Pátio Pinda, Adriano Nogueira. “Além disso, estabelecemos horários diferenciados para
atender ainda melhor o público de

Divulgação

O Hotel Fazenda “Pé da
Serra” está aberto de sextafeira a domingo e pode ser
uma opção de lazer para a
família, pois além das piscinas e restaurante, o local
possui cachoeiras, trilhas,
salão de jogos e parquinho
infantil. O valor é de R$ 30
por pessoa - crianças até
cinco anos não pagam e de
seis a dez anos pagam meia.
O local funciona das 10
às 18 horas e é aberto ao
público. Mais informações
pelos telefones 3642-2014 e
3645-3277.

Fiscal Paulista
até domingo

As solicitações de transferências
dos créditos da Nota Fiscal Paulista
no mês de dezembro/2014 devem
ser solicitadas até domingo (21)
para que sejam efetivadas ainda
neste mês. Após o dia 21 a opção
para utilização de créditos não estará disponível, retornando ao funcionamento normal a partir de janeiro de 2015.
Divulgação

“Music Festival” no Alecrim
O Restaurante Alecrim promove, nesta sexta-feira (19), a
partir das 21 horas, o “Music
Festival 2014”. Considerado
uma “balada mix”, o evento
está cheio de atrações: Marcela
Oliveira vem com o melhor do
Sertanejo; Dú Lima colocará os
presentes na “vibe” do reggae;
Vanessa Silva trará para a noite
uma pitada de MPB da melhor
qualidade e, como não podia

faltar o rock and roll ﬁca por
conta da banda Rádio Motel.
Não haverá venda de ingressos – será cobrado apenas
o couvert artístico. Haverá
promoção de quatro cervejas
por R$ 10 a noite toda. O restaurante Alecrim ﬁca na estrada Moacyr de Almeida, saída
da rodovia Caio Gomes Figueiredo. Mais informações pelo telefone 99777 - 7015.

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Pinda e região”. Até o dia 23, as lojas
ﬁcam abertas das 10 às 23 horas, com
exceção do domingo (dia 21), quando
funcionarão das 12 às 22 horas.

Hotel Fazenda pode ser opção Crédito de Nota

“...SENHOR, CONSOLAI OS QUE CHORAM... Piedade daqueles que
pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é
quem tem Jesus dentro do coração...” – Roberto Carlos

VILA São Benedito realiza baile no Recinto São Vito (Moreira
César): 28/12 (domingo) – Baile
do Branco com Jorginho e Trio.
Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Bailes com as melhores bandas
todo DOMINGO 21h: 21 – Magia
do Som (SP). 28/12 – Baila Comigo (SP). QUARTA-FEIRA 21h:
Dias 17, 24 e 31 não haverá baile.Tel. 3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 20/12 (sábado) – Balada
sertaneja todo sábado (banda
não informada). E strada Pinda
-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 20/12 (sábado) – Baile da Escola de Dança do Prof. Evandro. Banda Gil
Brasil (SP). 31/12 (quarta) – Reveion com ceia e café da manhã.
Bnda Som da Terra. Tel (12)
3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 19/12 (sexta) – André &
Kadu, e Banda Dallas. 20/11 (sábado) – Sokl Beats Sense apre-
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senta: Lúcio Neves, e Matheus
Minas & Leandro.
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado em dia não
paga. Não sócios: H R$ 10 e M
vip até 23h30, e R$ 5 após esse
horário. Tel (12) 2126-4444.
19/12 – Marcos Henrique. Dia
26 de dezembro, pós Natal, não
haverá atração, retorna dia 2 de
janeiro com Bruno e Hyago.
FERROVÍARIA
Pinda:
20/12 (sábado) – Baile de Confraternização. Star Band Show.
Seleções variadas e o melhor dos
anos 60/70/80/90.
FERROVIÁRIA
Pinda:
24/01/2015 (sábado) – Baile do
Hawaii. Banda Swinga Brasil, intérprete Karlinos Madureira e bateria de escola de samba carioca.
Vendas de mesas e convites no
início de janeiro.
MANGUEIRÃO
Pinda:
19/12 (sexta 22h) – Bruno &
Hyago. 21/12 (domingo 19h30)
– Banda Gold. Telefone (12)
99708-2011.

MIX POTATO Pinda: Som
ao vivo todo ﬁm de semana com
os melhores artistas. Rua dos
Andradas, 393, em frente ao
Banco Itaú.
MUTLEY Taubaté: 19/12
(sexta) – Surprise me. Save The
Date. 20/12 (sábado) – Tequila
Summer. dayse@mutley.com.br.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
18/12 (quinta 20h) – Telão Rock
n’roll. Entrada free. Skol a R$ 3 a
lata.19/12 (sexta 23h) – Banda
Cocking Chair. Ingresso R$ 10.
20/12 (sábado 20h30) – Banda
Matanza. Abertura Al Tiro. Ingresso R$ 8.
ÓPERA MIX Pinda: 19/12
(sexta() – Grupo Rhaas. 20/12
(sábado) – Tiko’ Grove. Rua Luíza Marcondes de Oliveira, 286.
PINDABAR QUARTA –Quartaneja. QUINTA – Toda quinta
videokê. Elas vip até 23h. 19/12
(sexta) – Pagode ao vivo SÁBADO – 20/12 (13h) – Pagode com
feijoada. 20 h – Pagode. DOMINGO – 21/12 (20h) – Samprazer. Abertura com NotaSamba e

ERRATA

Na edição de quinta-feira
(18), erramos ao classiﬁcar o
músico Johann Cardoso Mariano Pereira como trompetista.
O correto é trompista.

Bom Talento.SEGUNDA – Sertanejo. Cerveja Itaipava a R$ 1 a
noite toda.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 19/12 (sexta) – Jack Steel
11 anos de carreira. 26/12 (sexta)
– Noite da Virada. Banda 8 Segundos. 9/1 (sexta) – Nando & Rick.
23/1 (sexta) – Fred & Gustavo.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 18/12 (quinta) – Washington dos Teclados.
20/12 (sábado) – Alexandre Vilela (SJC). Baile com as melhores
bandas toda quinta e sábado.
Tel. (12) 3648-4036 e 97750389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: 20/12 (sábado) – Balada
Noel. Bandas Verde Novo e 1.000

EXPEDIENTE

Volts. Toda quarta-feira – Som
ao vivo com Yolanda Vinagre, Zé
Bé Filho e Silvinho Vasques. Almoço com música ao vivo todo
domingo e bailes quartas-feiras.
Telefone (12) 3652-2120.
SHOWS NA PRAÇA DO
QUARTEL Pinda- Durante o mês
de dezembro, serão apresentados diversos shows na Praça do
Quartel de Pinda (às 20h), conﬁra: 18/12 – Malévola. 19 – Samba
do Fuma. 20 – Banda Rota Nacional. 21 – Show de Garagem.
VILLA
UNIVERSITÁRIA
Aparecida: 21/12 (domingo
22h) – Grupos Proposta, Toke de
Samba, Tekate, Tá na Cara e Duplicidade do Samba. Av. Itaguaçu, 4.285.

DESTAQUE DA SEMANA
Nesta última coluna do ano, externo meus agradecimentos à equipe
da Tribuna do Norte, aos leitores, aos clubes e a todas as fontes de
informação, pela preciosa participação para que a coluna Som da Terra
chegasse aos seus 18 anos de publicação. Tenham um Natal cheio de
amor e o Ano Novo repleto de boas notícias!
Divulgação

Que o Natal, festa cristã
de esperança e de alegria,
renasça em cada manhã,
se renove a cada dia!
E no ano que se aproxima
tenhamos muitas conquistas...
Que o astral seja pra cima,
de amigos, cresçam as listas!
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cidade
Alça das Campinas recebe
pavimentação e rotatória
A alça de acesso ao viaduto do bairro das Campinas está recebendo obras
de pavimentação asfáltica,
pelo sistema CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado
à Quente), e de rotatória a
partir da entrada pelo Cidade Nova. As obras tiveram
início na terça-feira (16),
com o asfalto sob responsabilidade de empresa terceirizada pela Prefeitura e a
rotatória, feita com mão de
obra própria.
As obras da alça do viaduto estão sendo realizadas
durante o ano, pela Prefeitura, por meio da Secretaria
de Obras. Diversas melhorias já foram feitas no local,
para uma via mais segura.
Entre elas, estão: retificação
da curva em ‘s’ ao final do
viaduto; abertura de saída
para a Dutra; base e sub-ba-

Maria Fernanda Munhoz

se para a pavimentação, com
galeria, guias e sarjetas; uma
nova rotatória para acesso à
Dutra e ampliação de outra
já existente.
Ao final da obra, a alça
terá duas pistas, ciclofaixa,
canteiro central, sinalização horizontal e vertical e
iluminação. De acordo com
informações da Secretaria
de Obras, essa é uma obra
de grande porte, que abrange área total de 12.415,48
m².
A saída do lado do Cidade Nova está sendo iniciada
por meio da uma grande
rotatória, que vai arrumar o
sistema viário também daquele lado.
Todas essas complementações no projeto possibilitarão ajustes para
garantir a segurança do tráfego naquela região.

Início da pavimentação asfáltica
a quente. Rotatória vai garantir
segurança no tráfego também do lado
do Cidade Nova

Codivap discute soluções para
municípios da região
O Codivap - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba - realizou um
encontro para encerrar
as atividades de 2014,
analisando os temas
debatidos nas muitas
reuniões organizadas
neste ano com o objetivo de integrar as 44 cidades que fazem parte
do Consórcio.
Durante todo este
ano foram discutidas
questões comuns às administrações municipais como o transporte
público, a iluminação
ou ainda a saúde e projetos dos governos estaduais e federais.
Para o presidente do
Codivap e prefeito de

Divulgação

Presidente
do Codivap
defende
discussões
em conjunto
para apontar
soluções

Pindamonhangaba, 2014
foi um ano muito enriquecedor para o Consórcio, já que em muitos dos
encontros, profissionais e
consultores apresentaram
alternativas para a reso-

lução de várias questões.
“Muitos dos problemas
atualmente são comuns
em várias cidades e essas
discussões esclarecem as
dúvidas, gerando soluções
para os prefeitos”, disse.

Além desse ponto,
o presidente acredita
que juntas, as cidades
tem mais força para
pleitear melhorias aos
governos, como novos
hospitais ou estradas
nesta região.
O Codivap realizou
encontros e visitou prefeituras, para discutir
problemas e conhecer
de maneira mais próxima a realidade de cada
cidade.
Além disso, o Codivap Turismo também
realizou encontros e
atividades para fomentar cada vez mais
o turismo na região do
Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Serra da Mantiqueira.

entrada para túnel molhado
ganha pavimentação asfáltica
A estrada da Campininha que leva ao túnel
molhado de acesso aos
bairros das Campinas e
Goiabal, sob a via Dutra,
está recebendo pavimentação asfáltica. As obras
tiveram início na quartafeira (17), e estão sendo
realizadas por empresa
terceirizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento Técnico Administrativo da Secretaria de Obras.
O asfalto está sendo
feito no único trecho que
ainda não era pavimentado, somando um total de 800m², nas duas
mãos da via. O sistema
utilizado é o CBUQ
(Concreto Betumino-

Maria Fernanda Munhoz

O asfalto está sendo feito no único
trecho ainda não pavimentado para
acesso ao túnel

so Usina à Quente).
Além da pavimentação, também foi realizado o recapeamento do
asfalto no prolongamento da estrada, nos dois
sentidos. No total, foram

5.200m² de asfalto novo.
Com isso, a intenção da
Prefeitura é melhorar o
acesso tanto aos bairros
das Campinas e Goiabal,
como ao Campininha.
A pavimentação vai

complementar o serviço
de melhorias na canaleta do túnel molhado, por
onde, a partir de agora,
vai passar toda a água das
chuvas, acabando com as
inundações no local.

Recadastramento
para isenção de
pedágio deve ser
feito em janeiro
O recadastramento
para isenção da tarifa
do pedágio do Atanázio
(acesso ao Feital) começa em janeiro de 2015.
Podem se cadastrar as
pessoas residentes em
outras cidades que estudam ou trabalham de
forma permanente em
Pindamonhangaba, que
possuam veículo licenciado fora do município
e utilizam a estrada do
Atanázio.
De acordo com a lei,
o recadastramento anual para a isenção de tarifa ocorrerá sempre do
primeiro ao último dia
útil do mês de janeiro,
sendo cancelada a isenção no primeiro dia útil
de fevereiro àqueles que
não a procederem no
prazo estipulado.
O recadastramento
da isenção 2015 será
feito no Setor de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura, em Moreira César, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17
horas.
A Prefeitura de Pindamonhangaba destaca
que na SP-62 os veículos
de passeio não pagam,
independentemente de
onde foram licenciados.
Trabalhadores
Para se cadastrar, os
trabalhadores deverão
apresentar cópias legíveis do licenciamento
do veículo de sua propriedade, ou em nome
do cônjuge com a certi-

dão de casamento, Carteira Nacional de Habilitação, comprovante de
endereço (máximo mês
anterior), Carteira de
Trabalho e declaração
do RH da empresa.
Estudantes
Os estudantes terão
que apresentar cópias
do licenciamento do veículo de sua propriedade ou do cônjuge com a
Certidão de Casamento,
ou documentação do
automóvel no nome dos
pais, com autorização
com firma reconhecida,
Carteira Nacional de
Habilitação, comprovante de endereço, que
seja no máximo do mês
anterior ao pedido, e
declaração de matrícula
da instituição de ensino.
Militares e Policiais
Os Policiais Militares, Policiais Federais,
Corpo de Bombeiros e
Forças Armadas devem
apresentar cópias legíveis do licenciamento
do veículo em seu nome
(cônjuge com certidão
de casamento), Carteira Nacional de Habilitação, comprovante
de endereço (máximo
mês anterior), Carteira
Funcional e Declaração do Batalhão/Companhia.
Pessoas jurídicas
A isenção também
pode ser concedida às
pessoas jurídicas.
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Felipe César – FC reitera
Janio Lerario diz
instalação de um Poupatempo que balanço do trabalho
em 2014 é positivo
para o Produtor Rural
V ereadOr reafirma que l egislatiVO
e e xecutiVO atuaram em cOnjuntO

Sucesso, Mandu, entre outros.
De acordo com o vereador Felipe César - FC, nas administrações
passadas foram realizadas diversas
desapropriações que podem atender a este projeto. “Precisamos
fixar o homem no campo, dando
condições dignas para sua moradia. Até hoje, o que temos visto é
a construção de casas populares
na cidade. Precisamos também
nos preocupar com o trabalhador
rural”, destaca o vereador.
Hospital municipal no
Distrito de Moreira César
Outro pedido reiterado pelo
vereador Felipe César – FC é a realização de estudos e providências
para a implantação de um Hospital
Municipal, para atender a região do
Distrito de Moreira César.
De acordo com o vereador, é
importante ressaltar que o Distrito
conta hoje com uma população
superior a 50 mil habitantes e
o atendimento na área da saúde
necessita de melhorias, conforme
relatado pela própria população
desta importante região do município.
AssessoriA
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O vereador Felipe César – FC
enviou solicitação reiterando ao
Governador Geraldo Alckmin,
a instalação de um Poupatempo
para o trabalhador rural, nos moldes das cidades de Itapetininga e
Avaré, com os mesmos serviços
oferecidos pelo programa, de
modo a facilitar o atendimento
para o “homem do campo”. Em
sua justificativa, o vereador alega
que o trabalhador rural não pode
deixar seus afazeres por muito
tempo, e um atendimento direto
e diferenciado a ele, facilitará em
muito para que possa regularizar
sua documentação. “Tudo que
uma casa de agricultura faz, esse
Poupatempo Rural também faz, de
uma forma ainda mais eficaz. O
produtor terá acesso a mais de 50
tipos de serviços oferecidos, como
a emissão de Guia de Trânsito
Animal Eletrônica (e-GTA), adesão aos programas da Secretaria
de Agricultura, linhas de crédito,
financiamento e seguro rural do
Feap, entre outros”, explica o
vereador Felipe César – FC.
Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe
César – FC também reitera ao prefeito, estudos
visando a construção
de casas populares na
zona rural de Pindamonhangaba.
O vereador pede
a construção de casas
populares nos bairros:
Ribeirão Grande, Colmeia, Cruz Pequena,
Cruz Grande, Bom

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador Janio ardiTo lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) faz um balanço
das atividades desenvolvidas
durante o ano de 2014 e diz que o
resultado foi altamente positivo.
“Durante todo o ano procuramos
trabalhar representando, com
carinho e muita competência, os
munícipes que nos escolheram.
Não tivemos dificuldade com o
prefeito, pois ele sempre esteve
com as portas abertas para o Legislativo. As nossas iniciativas
eram por interesse da comunidade e quem ganhou com isso,
realmente, foi a população”.

Vereador Felipe
césar - Fc

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Janio Lerario disse, ainda,
que acredita que “a nova Mesa
Diretora da Câmara, eleita para
o próximo o biênio 2015-2016
deverá traçar boas metas de
trabalho, pois são parlamentares
que estão comprometidos com
uma boa administração em prol
da cidade”. Janio reafirmou que
“com respeito, diálogo e companheirismo é possível desenvolver um bom trabalho. Agradeço a
todos que nos auxiliaram nestes
dois anos e desejo um Feliz Natal
e muitas realizações positivas
para o ano de 2015”.

Vereador cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Toninho da Farmácia cobra Vereador Magrão pede Professor Eric comemora:
a falta de medicamentos nos reabertura do ”Zito” aos começou a obra da cobertura
postos de saúde
finais de semana
da quadra esportiva do Beta

falta na rede pública, trazendo
inúmeros transtornos pois
muitos pacientes não possuem
recursos para arcar com a
compra destes medicamentos.
“Tenho confiança no trabalho da Secretária de Saúde
e sei que ela está atenta a esta
questão e vai com certeza
resolver este problema”.
Abastecimento de Água
O vereador Toninho Farmácia está solicita ao Departamento de Obras da prefeitura,
providências na inspeção de
qualidade no caminhão-pipa,
responsável pelo abastecimento de água da comunidade
rural da Chacrinha. “Faço esta
solicitação, pois os moradores
desta comunidade reclamam
na qualidade e do gosto e da
cor amarelada da água que está
sendo consumida por eles”,
conclui o vereador Toninho
da Farmácia.
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O vereador Toninho Farmácia do (PDT) atendendo a
inúmeros reclames de moradores está solicitando providências urgentes no sentido
da regularização da entrega
de medicamentos nos posto
de saúde.
O vereador usa como
exemplo a falta do medicamento Daflon - indicado para
o tratamento das manifestações da insuficiência venosa
crônica, funcional e orgânica,
dos membros inferiores. Tratamento dos sintomas funcionais
relacionados à insuficiência
venosa do plexo hemorroidário. Alívio dos sinais e
sintomas pré e pós operatórios
de safenectomia. Alívio dos
sinais e sintomas pós-operatórios de hemorroidectomia.
Alívio da dor pélvica crônica
associada à Síndrome da Congestão Pélvica. Estando em

Informações
da CDHU
Através do requerimento
nº 2.516/2014, Magrão requereu informações à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU
se há data prevista e local
definido para o cadastramento
das pessoas interessadas em
participar do sorteio dos
93 apartamentos, que estão
sendo construídos e que estão
em fase final no Residencial
Azeredo, em Moreira César.
O vereador informa que assim
que tiver resposta informará
a população.

O utra

Obra iniciada fOi a cOnstruçãO

da calçada aO lOngO dO campO de futebOl
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O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS) protocolou
na última sessão ordinária de 2014, o requerimento nº 2.513/2014,
solicitando à Secretaria de Esportes, a reabertura do Centro Esportivo
José Ely Miranda – Zito aos finais de semana. Segundo informações,
o local que funcionava todos os dias, não está abrindo aos sábados e
domingos.
Magrão destaca que o Centro Esportivo Zito é a única opção em
Moreira César para muitas crianças, adolescentes, jovens e idosos,
tanto para o lazer como para a prática de atividades físicas e esportes
durante a semana e, principalmente, aos finais de semana. “O Zito não
pode ficar fechado nos finais de semana, principalmente no período de
férias, onde os pais tem a oportunidade de levá-los e de ficar junto de
seus filhos, acompanhando-os seja no lazer ou na prática de esportes”,
disse o vereador Magrão.
Magrão pede abrigos de ônibus
O vereador Magrão protocolou, ainda, requerimentos à Concessionária responsável pelo transporte público no município, pedindo a
instalação de abrigos de ônibus. O requerimento nº 2.514/2014 solicita
abrigo na parada de ônibus da avenida Professor Manoel César Ribeiro, próximo ao supermercado Tenda e Poupatempo. O requerimento
nº 2.506/2014 também reivindica um abrigo de ônibus na avenida
Dionísio Anochi, CDHU, Cícero Prado, e o nº 2.510/2014 - reiterou o
requerimento nº 2945/2013 – pediu abrigo de ônibus na Rodovia Abel
Fabrício Dias – SP-62, defronte a entrada da empresa GV, no sentido
Pindamonhangaba - Moreira César.
Magrão destacou que “por falta de abrigo de ônibus nestes locais,
as pessoas ficam expostas as intempéries do tempo, colocando em
risco a saúde. A instalação do abrigo é indispensável para o conforto
e segurança dos usuários do transporte público”.
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l OteamentO m arieta a zeredO

quadra, onde pratiquei
muito esporte junto com
meus colegas do bairro.
Como vereador, tive a
oportunidade de pedir
ao Prefeito, através de
requerimento, sua cobertura. Tenho certeza que,
com a cobertura dessa
quadra, a juventude será
estimulada mais ainda à
prática esportiva, podendo assim ter uma vida
melhor e mais saudável.
Agradeço ao Prefeito,
juntamente com a SecreV ereador p roFessor e ric coMeMora o início da taria de Obras e Serviços
obra da coberTura da quadra esporTiVa do b eTa
e à Secretaria de Esportes
Através do requerimento nº
por viabilizarem mais
1.427/2013, o vereador Pro- este beneficio à população do
fessor Eric (PR) solicitou ao bairro Triangulo”, comemorou
Prefeito, ao Departamento de o vereador Professor Eric.
Obras e Serviços e à Secretaria
Moreira César
de Esportes, a cobertura da
Por meio do requerimento
quadra esportiva localizada no nº 667/2013, o vereador Probairro do Beta. E nesta semana, fessor Eric (PR) solicitou ao
o vereador Professor Eric e a Executivo, a construção da
população dos bairros Beta e calçada ao longo do campo
Delta já podem comemorar, de futebol localizado na rua
pois as obras já foram iniciadas. Benedito Galvão de Castro,
Agora, os moradores e, princi- no Marieta Azeredo. As obras
palmente, a juventude terão um foram iniciadas. Desta forma,
lugar adequado para praticar o vereador Professor Eric pode
esportes, com mais conforto comemorar mais esta conquise segurança, pois em períodos ta. “Agradeço ao Prefeito e
de chuvas, as atividades fica- ao Subprefeito por atenderem
vam perigosas e muitas vezes, a mais este pedido e, assim,
impossível. “Como morador melhorar nossa qualidade de
das Campininhas vi, em minha vida”, comemorou o vereador
infância, a construção desta Professor Eric.

Vereador Magrão

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

AssessoriA
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de

ComuniCAção

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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cidade
Novo aeroporto da região vai ampliar
negócios da aviação em todo país
Divulgação

aeroporto localizado em Caçapava ocupa uma área equivalente a 278 campos de futebol

Prefeitura reforma betoneira
A Prefeitura de Pindamonhangaba reformou
um caminhão betoneira
Volvo, ano 1990, da Secretaria de Obras, que
estava em funcionamento
há cerca de 20 anos. Foi
contratada uma empresa
especializada para prestação do serviço, com a
recuperação de diversos
itens, entre eles, a parte
hidráulica, o comando de
alavancas, a reforma do
balão com capacidade de
8 m3, reparação de trincas na estrutura, redutor,
sistema de arrefecimento, troca de lubrificantes,
entre outros. O investimento foi de R$ 65.500.
A cabine do caminhão
foi pintada na oficina da
Secretaria de Obras, com

Divulgação

Com o objetivo de receber voos regionais regulares de empresas aéreas
comerciais, mas principalmente da aviação geral, que
engloba aeronaves privadas e de táxi aéreo, o Aerovale é o primeiro complexo
empresarial com aeroporto
privado da América Latina.
Localizado em Caçapava, entre as rodovias Carvalho Pinto e Presidente
Dutra, o projeto – que
tem uma área equivalente
a 278 campos de futebol
e está orçado em mais de
R$ 250 milhões - recebeu
a visita do presidente do
Codivap e também prefeito de Pindamonhangaba.
A proposta foi conhecer
o projeto, que inclui também a oferta de lotes aeronáuticos para a instalação
de hangares privados.
Para o presidente do
consórcio, essa possibilidade pode baixar os custos para manter e operar
aeronaves no local e propiciar que novas empresas
disponibilizem seus produtos em toda a região do
Vale do Paraíba.
Bancado por Rogério

Penido, proprietário de
uma construtora e pavimentadora de São José
dos Campos, o planejamento para o aeroporto
começou dez anos antes e
foi visto como audacioso
por outros empresários.
Com uma pista de
1.530 metros, 390 metros menor que a pista
principal do aeroporto de
Congonhas e 227 metros
maior que a do aeroporto
Santos Dumont no Rio, o
aeroporto incluirá ainda
um terminal de passageiros para aviação comercial
e executiva, heliportos e
um conjunto de hangares.
“Todo esse investimento vai gerar novos
empregos e alavancar o
crescimento da região,
impulsionando o crescimento das cidades e trazendo novas alternativas
de investimento”, salientou o presidente.
Com o término das
obras está prevista a geração de 2 mil novas vagas
de emprego com o potencial para gerar outros 30
mil postos de trabalho de
diretos e indiretos.

Bairros da cidade
recebem serviços
de manutenção
veículo recebeu diversos reparos ao custo total de r$ 65.500
um investimento de R$
1.020,50.
De acordo com informações da Secretaria de

Obras, um novo caminhão, sem a betoneira,
teria um custo de R$ 280
mil, portanto, a recupera-

ção do caminhão representou uma grande economia para os cofres da
administração municipal.

ESCola ‘PadrE ZEZinho’ rEaliZa atividadES
ComEmorativaS dE final dE ano
Iniciando as atividades de final
de ano, a Escola Municipal Padre
Zezinho, na Vila São José, recebeu,

no dia 9 de dezembro, o Circo Aries
Marioto que fez uma apresentação
para as crianças e comunidade esDivulgação SEC

A escola ficou lotada para a apresentação circense

colar, pelo projeto Circo Solidário
– Apresentação Circo-Teatro.
De acordo com a gestora da
unidade escolar, os três artistas
circenses integrantes do grupo
deram um show de irreverência e
alegria para todos os presentes.
Malabarismo, mágica e brincadeiras com o público, proporcionaram momentos de interação entre
a escola e as famílias.
No dia 11, foi a vez do Dia do
Brinquedo. Nesta atividade, os
alunos se divertiram nas camas
elásticas, piscina de bolinhas,
escorregador, entre outros, e se deliciaram com algodão doce, pipoca
e refrigerante.
E, por fim, no dia 12, foi o dia
da grande festa, quando as professoras prepararam atividades
diferenciadas para atenderem aos
alunos. O dia foi finalizado com
cachorro quente, refrigerante e
bolo.

Os bairros de Pindamonhangaba recebem, ininterruptamente, serviços
de manutenção realizados
pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Obras e
DSM – Departamento de
Serviços Municipais.
Entre os dias 3 e 10 de
dezembro, foram realizadas
limpeza, capina e roçada nos
seguintes bairros: Araretama, Nova Esperança, Cidade
Jardim, Campinas, Castolira, Vila Suíça, Santa Cecília,
Vila Rica, Maria Áurea, Bela
Vista, Bom Sucesso, centro,
Alto Cardoso, Abílio Flores e
pista de Moto Cross no Parque da Juventude.
A equipe do Setor Ru-

ral realizou a manutenção
das estradas municipais
do Monte Tabor e Canta
Galo, além do tapa buraco
na estrada das Oliveiras.
Já a equipe da retirada
de entulho realizou o serviço em ruas dos bairros Cidade Jardim, Araretama, Castolira e Parque da Cidade.
Pega-tudo
Entre os dias 8 e 11 de
dezembro, foram finalizados os serviços no Santa
Cecília, Chácaras Reunidas
e Maricá, com serviço de capina, varrição e limpeza geral, retirando 50 caminhões
de entulho desses locais.
O Pega-tudo retorna,
agora, em janeiro de 2015.
Divulgação DSM

Pega-tudo na rua João Batista, no Santa Cecília
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oportunidades
Polo de Construção Civil forma 81
profissionais para mercado de trabalho
O Polo de Construção Civil
realizou, na quarta-feira (17), a
formatura de 81 novos profissionais para o mercado de trabalho, nas áreas de pedreiro,
encanador e assentador azulejista. O polo é resultado de uma
parceria entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, o Fundo Social de Solidariedade da cidade e
o Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo.
As aulas foram realizadas durante dois meses, totalizando 80
horas de aulas teóricas e práticas. A cerimônia de formatura
foi no centro comunitário do
Vale das Acácias, com a presença de autoridades, e entre elas o
prefeito de Pindamonhangaba.

Monitores dos
telecentros
recebem
capacitação
Os oito telecentros de Pindamonhangaba entrarão em recesso entre os dias 22 de dezembro e 12 de janeiro. Durante este
período, os monitores passarão
por capacitação para a implantação de novos cursos, que serão
oferecidos no próximo ano.
As inscrições serão abertas
no dia 12 de janeiro, diretamente nas unidades. Para se inscrever é necessário apresentar RG e
comprovante de endereço.
Os telecentros estão nos seguintes locais: biblioteca do Sesi
na Praça Emílio Ribas, Castolira, Campinas, Jardim Regina,
Feital e Cícero Prado, além de
dois no Araretama.

Prefeitura inova e
realiza atribuição
de aulas ainda
este ano
A Secretaria de Educação da
Prefeitura de Pindamonhangaba está inovando e, neste ano,
a atribuição de aulas das unidades e projetos especiais está
sendo finalizada ainda em dezembro.
De acordo com a secretária
de Educação, todos os procedimentos do processo de remoção
e atribuição foram realizados
por meio de divulgação interna
e publicações no jornal Tribuna
do Norte e no site da Prefeitura.
Assim, ficou garantida a transparência no trabalho feito pela
Secretaria, possibilitando amplo direito de manifestação aos
professores.
“Com isso, os professores
estão saindo de férias já com
todas as definições, podendo
se organizar com tranquilidade
para o ano letivo de 2015 e tendo a oportunidade de proporcionar, assim, uma qualidade
de ensino cada vez melhor aos
nossos alunos”, destacou a secretária de Educação da Prefeitura.

A formanda Fernanda Pereira Azeredo queria muito embelezar sua casa colocando um
piso novo. Por isso, resolveu
frequentar as aulas do curso de
azulejista do Polo de Construção
Civil no Vale das Acácias. “Hoje,
depois de muitas orientações,
principalmente em relação ao
assentamento correto do piso,
sei que vou conseguir fazer isso
na minha casa”, disse. Mãe de
duas filhas, Fernanda é Pead
na Prefeitura e fez outros cursos para se especializar e buscar
novas opções de trabalho para
quando o seu contrato acabar.
O aposentado Benedito Barbosa dos Santos, de 59 anos,
trabalhou na Prefeitura como
ajudante de pedreiro. “Tinha
uma noção desse trabalho, mas
queria muito me aperfeiçoar e
me sentir seguro no momento
de assentar um piso. Hoje, após
o curso fiz dois trabalhos, garantindo uma nova renda”, explicou
Benedito, completando que seu
próximo passo será fazer o curso
de pedreiro.
O prefeito de Pindamonhangaba parabenizou a todos os
formandos. “Todas as funções
pedem que tenhamos estudo,
técnica, aprendizado. Por isso
é muito importante que possamos oferecer à população novas
oportunidades de qualificação.

Divulgação

O evento contou com a participação de formandos, familiares e autoridades
Isso com certeza vai melhorar a
qualidade de vida da população”,
afirmou.
Próxima turma
Em 2015, serão 15 vagas
para cada curso e as aulas

acontecerão no próprio centro
comunitário do Vale das Acácias. Para deixar o nome na
lista, basta apresentar cópia do
RG, CPF e comprovante de residência.

Os interessados em matricularse devem procurar o centro comunitário do Vale das Acácias entre os
dias 5 e 8 de janeiro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8
às 11 horas e das 13h30 às 16 horas.

Pindamonhangaba inicia elaboração
do Plano de Mobilidade Urbana
Pindamonhangaba está iniciando o processo de elaboração
do Plano de Mobilidade Urbana.
Conhecido como PMUP, o plano
obedece a Lei Federal 12.587/12.
A reunião preparatória foi realizada na quarta-feira (17), na

Secretaria de Planejamento da
Prefeitura, contando com a participação de representantes das
Secretarias de Planejamento, de
Governo, de Obras, de Assuntos
Jurídicos e de Relações Institucionais, que formarão uma

comissão coordenadora dos trabalhos.
Conforme determina o Estatuto da Cidade, a formulação de
planos municipais deve prever
e propiciar a participação efetiva de todos os segmentos da

sociedade para que façam suas
contribuições ao processo de
discussão e ao conteúdo final.
Serão organizadas reuniões
técnicas, oficinas participativas
e audiências públicas abertos
aos munícipes, a partir de 2015.
Maria Fernanda Munhoz

Reunião preparativa contou com representantes de secretarias da Prefeitura
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Centro de Memória recebe
documentos de Athayde Marcondes
O Centro de Memória “Barão
Homem de Mello” recebeu, na
última semana, importante documentação. Trata-se de parte
do acervo pessoal de Athayde
Marcondes, patrono de um dos
arquivos históricos que integram o centro.
O neto de Athayde, José Luiz
Gândara Martins, esteve no
Centro de Memória e entregou
diversos documentos pessoais
do avô, dentre eles, a carteirinha
de jornalista do jornal Tribuna
do Norte.
“Recebemos um material riquíssimo do acervo da família
de Athayde Marcondes. Entre
eles, o principal é um manuscrito de Athayde Marcondes,
que faleceu antes de conseguir
publicar”, contou a diretora do
Departamento de Patrimônio
Histórico da Prefeitura.
Esse manuscrito, denominado de “Música e Musicistas”, é
datado de 1922, e abrange detalhes importantes do período entre o ano 37 DC até 1922. O trabalho foi escrito da maneira que
Athayde costumava trabalhar,
através de verbetes em ordem
alfabética e não cronológica.
Agora, o material recebido
será higienizado e inventariado
pelo Centro de Memória.
Família Marcondes
Na ocasião de entrega do
acervo de Athayde Marcondes,
o Centro de Memória Barão Homem de Mello recebeu, ainda, a
genealogia da Família Marcondes, entregue por Carlos Francisco Marcondes. O material
também será inventariado e integrará o acervo local.

Divulgação
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Parte interna do manuscrito de Athayde
Marcondes mostra material com a genealogia da família
Divulgação

Técnico analisa material entregue por Gândara

Sítio Arqueológico é tema
de exposição no Palacete
o Centro de memória barão
homem de mello, no palacete
10 de Julho, está recebendo sua
primeira exposição, desde segunda-feira (15): “projeto Fazenda
São Sebastião do ribeirão grande:
preservação de seu patrimônio
Cultural e natural”.
a mostra leva ao público, pela
primeira vez, peças e objetos
encontrados na fazenda de 1600
hectares, que fica na área rural da
cidade, e pertenceu à baronesa
benedita emília bicudo de Siqueira
Salgado Lessa, a viscondessa de
paraibuna.
na exposição, o público poderá
encontrar um pouco dos mais de
300 objetos e peças que já foram
encontrados no local pelos arqueólogos. em 1992, a Fazenda São
Sebastião foi declarada Sítio arqueológico do ribeirão grande. em
1994, a Votorantim, então proprietária da fazenda, registrou o sítio
no iphan – instituto do patrimônio
histórico e artístico nacional.
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departamento de cultura está em nova sede
Maria Fernanda Munhoz

o Palacete Tiradentes agora é também
a sede da cultura da Prefeitura

Desde a segunda-feira
(15), o Departamento de
Cultura da Prefeitura está
atendendo em nova sede:
o Palacete Tiradentes, ao
lado da igreja São José,
em frente à Fundação
Dr. João Romeiro (jornal
Tribuna do Norte).
No prédio, também estão a sede do Departamento de Turismo, Corporação
Musical Euterpe e APL –
Academia Pindamonhan-

gabense de Letras.
Como a mudança
ainda está em processo, a
equipe do Departamento
de Cultura conta com a
compreensão da população até que sejam finalizadas as instalações de seus
telefones e Internet.
O atual endereço do
Departamento de Cultura
é Palacete Tiradentes Praça Barão do Rio Branco, 22, centro.

a Fibria, atual proprietária da
fazenda, continuou a preservar
o que já vinha sendo realizado e
ainda criou novos projetos para
conhecer e divulgar ainda mais a
história do local. além da parte
arqueológica, na fazenda foram
feitas pesquisas com empresas especializadas e foram encontradas,
na região, mais de 590 espécies de
plantas, 59 espécies de mamíferos,
27 tipos de anfíbios, 37 de peixes,
10 tipos de aves, além de mais de
70 nascentes de rios.
A exposição ficará aberta ao
público até junho de 2015, com
visitação, até o final deste ano, de
segunda a sexta-feira, do meio-dia
às 20 horas. a partir de janeiro, o
palacete funcionará no mesmo horário, com uma programação especial
de férias, sempre às 18 horas.
O Palacete 10 de Julho fica
na rua deputado Claro César, na
região Central de pindamonhangaba. mais informações pelo telefone
(12) 3642-1515.

A abertura da exposição foi realizada na segunda-feira (15)

‘NoSSo BAIRRo’ ENcERRA ATIvIdAdES No FEITAl
Cintia Camargo

Prefeito entrega certificado
a jovem participante das
oficinas do programa

O projeto Nosso Bairro encerrou, na quarta-feira (17), sua
oitava edição, realizada no Feital
e Vista Alegre. O encerramento
das atividades marcou também a
finalização do projeto neste ano: o
“Nosso Bairro” retorna em março
de 2015.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Governo e Departamento de
Turismo, realizou uma grande comemoração na quarta-feira, com
a apresentação dos alunos das
oficinas gratuitas de lazer, exposição das oficinas de artes, show
com a Rota Nacional, apresentação de coral formado por alunos
do próprio projeto e entrega de
certificados aos mais de 900 formandos nas 25 oficinas gratuitas
oferecidas.

A moradora Rosely dos Santos
Sampaio Silva, do Feital, participou pela primeira vez das oficinas
do “Nosso Bairro”. Ela frequentou
as aulas de reciclagem com lonas
e feltro e também de pintura em
tecido e gostou muito de tudo o
que aprendeu. “Não sabia nada
dessas técnicas e a criatividade
dos monitores me impressionou.
Acho até que nem vou vender
minhas produções, quero mesmo
é dar de presente para a minha
família e amigos”, disse.
A aluna Solange Faustino
Pombo de Barros, moradora do
bairro Maria Áurea, já havia participado Projeto do Nosso Bairro
também no Cidade Jardim. Agora, no Feital, participou das aulas
de boneca de pano, reciclagem
e de chinelos decorados. “Gostei

muito de todas as aulas. Tudo foi
sempre muito organizado e isso
faz a diferença durante as aulas,
onde aprendi muitas técnicas e
já estou vendendo minhas produções”, contou Solange.
O prefeito de Pindamonhangaba esteve presente e parabenizou a todos os participantes do
projeto. “O projeto Nosso Bairro é
muito importante porque capacita
as pessoas e possibilita com que
elas gerem sua própria renda e
para a sua família. Temos diversas histórias de sucesso ao longo
das edições do projeto. Parabéns
especialmente aos formandos, à
população do bairro e ao presidente Eli, que é muito participativo e apoiou a realização do projeto aqui no Feital e Vista Alegre”,
declarou.

Cintia Camargo

A aluna Rosely Silva, que
fez aulas de pintura em
tecido e reciclagem com
lonas e feltro
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O ESTADO DE
SÃO PAULO AVANÇA
SEM PARAR.
O Governo do Estado de São Paulo investiu em
diversas áreas para melhorar ainda mais a sua vida.
São bilhões de reais destinados a saúde, segurança,
educação,
Otransporte,
Governohabitação,
do Estado
de São entre
Paulooutros.
investiu em
Confira alguns
principais
investimentos.
diversas
áreasdos
para
melhorar
ainda mais a sua vida.

São bilhões de reais destinados a saúde, segurança,
transporte, habitação, educação, entre outros.
Confira alguns dos principais investimentos.

• Ampliação do número de Escolas de Tempo Integral,
chegando a 613 unidades.
• 26 novas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).

EDUCAÇÃO

• 14 novas Faculdades de Tecnologia (Fatecs).
• Criação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp).
• 3.300 novas vagas abertas para a Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

• 18 das 20 melhores rodovias do Brasil estão no Estado
de São Paulo.

• Rodovia Raposo Tavares (entre Araçoiaba da Serra
e Itapetininga), Euclides da Cunha e Nova Tamoios duplicadas.
• 13 mil quilômetros de obras rodoviárias.
• Expansão do Corredor Metropolitano Noroeste, agora
até Santa Bárbara D’Oeste.

TRANSPORTE

• Inauguração do trecho leste do Rodoanel.

• 16.500 novos policiais.
• A maior e mais equipada polícia do país.

SEGURANÇA

• Menor índice de homicídios no Brasil.
• Detecta: primeiro Estado a usar tecnologia para mapear
e combater o crime.
• O primeiro Estado a implantar delegacia eletrônica.
• O primeiro Estado do Brasil a criar a Lei do Desmanche.

• 16 novos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs).
• 9 novos hospitais.

• 73 novas unidades da Rede Hebe Camargo de
Combate ao Câncer.

SAÚDE

• 7 novas unidades da Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

www.saopaulo.sp.gov.br
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Segunda parcela do 13º salário deve
esquentar vendas de fim de ano
Arquivo TN

DicaS para
compraS
De Natal
Veja dicas do Idec Instituto de Defesa do
Consumidor para as
compras de Natal:

* Pensar que presente

No centro, as lojas funcionam até as 22 horas; no shopping, até as 23 horas
A segunda parcela do
13º salário, que deve sair
para a maioria dos trabalhadores neste final de
semana, vai esquentar as
vendas de fim de ano, na
reta final para o Natal.
Segundo estimativa do

SPC Brasil - Serviço de
Proteção ao Crédito, a
maior parte dos consumidores vai comprar os presentes de Natal na última
semana antes da data.
A pesquisa mostrou
ainda que quase a metade

dos consumidores brasileiros entrevistados pretende parcelar as compras
em um prazo médio de
cinco vezes.
Os educadores financeiros alertam para o risco
da inadimplência, já que

no início do ano há gastos
como impostos, material
escolar, etc. Por isso é importante guardar dinheiro
para pagar as despesas que
vão vencer em janeiro e
usar também o décimo terceiro para pagar as dívidas.

Assim, segundo os economistas, fazer a compra
em cima da hora pode ser
ruim para o bolso do consumidor, já que ele não terá
tempo para pesquisar preços e, consequentemente,
desembolsará mais.

tem a ver com cada
pessoa e quanto pode
gastar com cada um.
* Anotar tudo.
- Nas compras pela internet, lembrar de conferir o prazo de entrega
e dar uma margem
de segurança para os
imprevistos, para que
o presente não chegue
atrasado.
* À medida que faz as
compras, anote o que
já gastou, para ter um
controle.
* Se o presente é para
você ou para sua casa,
ele pode ficar para ser
comprado depois da
festa, quando começam
as liquidações.

gerdau produz novo tipo de aço em Pinda
AiANDrA AlveS MAriANo
***
A Gerdau, maior fornecedora mundial de
aços especiais para indústria automotiva, desenvolveu um novo tipo
de aço microligado (DiN
30MnvS6) que proporciona altos ganhos de
produtividade e redução
de perdas metálicas na
fabricação de pino bola,
componente utilizado no

Divulgação

sistema de direção de automóveis. O novo aço foi
desenvolvido a partir de
pesquisas realizadas na
usina de Pindamonhangaba, onde o novo material
já está sendo produzido.
ele é fornecido a empresas do setor de autopeças e diminui de sete para
quatro as etapas de fabricação, contribuindo para
uma redução de cerca de
20% nos custos de pro-

dução do componente.
Pioneira na oferta do
aço DiN 30MnvS6 no
mercado brasileiro, a Gerdau passou a produzi-lo
após identificar a oportunidade de otimização do
processo de produção do
pino bola.
Além da usina de Pinda, o aço DiN 30MnvS6
é fabricado na unidade da
Gerdau em CharqueadasRS.

Ferroviária tem baile de
confraternização no sábado
A Ferroviária realiza neste sábado (20),
a partir das 20 horas, o tradicional Baile
de Confraternização. A animação será com
a Star Band Show, que tocará sucessos da
música brasileira e internacional. A banda
promete uma animada seleção de música
retrô para todos recordarem os sucessos
dos anos 60 e 70. Haverá presença de freedancer e também sorteio de brindes. O traje
é esporte fino (jeans e tênis não entram). Associado em dia terá acesso livre e convidados podem adquirir ingresso na tesouraria
do clube (valor R$ 15). As mesas serão ven-

didas por R$ 20, e podem ser reservadas na
tesouraria. Informações: 2126-4444.
Marcos Henrique
na sexta-feira
Nesta sexta-feira (19), às 20 horas, a atração do clube é o músico Marcos Henrique,
que animará o espaço com o melhor do forró
e sertanejo. Associado em dia não paga. Não
associado homem somente com aquisição de
ingresso na hora por R$ 10. Mulher até 23
horas não paga, após esse horário R$ 5.

Imagem do processo de derretimento do aço

Polícia

Divulgação

Pm encontra pé de maconha
no Parque das nações
Denúncia anônima
sobre suposta ocorrência de tráfico e consumo
de drogas em uma residência levou a Polícia
Militar ao bairro Parque
das Nações, na noite de
terça-feira (17). Na re-

vista efetuada no local
foram encontrados um
pé de maconha, plantado em uma espécie de
balde, e um invólucro
contendo uma porção
da substância. As quatro
pessoas que estavam no

casa foram conduzidas
à delegacia para prestar
esclarecimentos. O proprietário da residência
vai responder por porte
de entorpecentes e permanece à disposição da
Justiça.
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NATAL
Casa Transitória realiza entrega solidária
ANA CAMILA CAMPOS
***
Para promover um Natal mais feliz para famílias
e crianças assistidas pela
Casa Transitória Fabiano
de Cristo, os voluntários
realizam, neste domingo
(21), uma Festa de Natal,
na sede da instituição, das
8 às 12 horas.
Serão entregues cestas de Natal (que também
contém item básicos de
alimentação, como arroz
e feijão) para as 1.200 famílias cadastradas e que
já recebem assistência da
Transitória. Também haverá entrega de brinquedos e roupas novas para as
crianças.
A Festa
Os pequenos receberão
a visita do Papai Noel, que
além de fotos irá distribuir
guloseimas. Durante a celebração, serão oferecidos
cachorro quente, refrigerante e sorvete.
A ação é fruto das doações de voluntários, fun-

Divulgação

Crianças receberão a visita do Papai Noel, que além de fotos irá distribuir guloseimas

dações e empresas que
contribuem durante todo
o ano e de campanhas,
que são realizadas ao longo dos 365 dias.
Agradecimento
Aproveitando o encerramento de mais um ano
de trabalho assistencial

aos menos favorecidos, a
presidência da Casa Transitória Fabiano de Cristo /
Centro Espírita Melo Moraes, em nome de todos os
membros, voluntários e
participantes, agradecem
à população de Pinda e região pela ajuda constante.

A entidade, que além de
sua finalidade principal,
que é assistência às famílias, funciona como
uma forma de incentivo
à continuidade do trabalho, deseja saúde, amor,
paz, feliz Natal e venturoso 2015.

Programação no centro vai até dia 23
Maria Fernanda Munhoz

Duendes divertem o público que passa pela praça Monsenhor Marcondes

A programação de
Natal de Pindamonhangaba continuam até dia
23, na praça Monsenhor
Marcondes e no Largo do
Quartel.
Papai Noel, Mamãe
Noel e os Duendes estão,
todos os dias, das 19h30
às 22h30, recebendo as
crianças e suas cartinhas
na casinha da praça Monsenhor Marcondes, que

tem, ainda, a Feira de Artesanato, o presépio na
cascata e as apresentações
das Cantatas de Natal, no
coreto.
Nesta semana, se apresentam os grupos da I
Igreja Batista de Moreira
César, Presépio Vivo Petra, Corporação Musical
Euterpe e Coral Ágape.
A programação é organizada pelo Departamento

de Cultura, da Secretaria
de Educação e Cultura da
Prefeitura.
Juventude
Para os jovens, o Espaço Juventude realiza o
Natal na Praça, no Largo
do Quartel, com bandas locais para animar a
noite. A programação já
contou com as apresentações das bandas Daruê
e Tarantino´s, Back n

Atrações
Sexta-feira, 19
- 19h30 às 22h30 – Papai
Noel e Duendes recebem as
crianças na casinha da praça Monsenhor Marcondes
- 20 às 22horas – Banda
da Alegria na praça Monsenhor Marcondes.
- 20horas – Cantata de
Natal: I Igreja Batista de Moreira César no coreto da praça Monsenhor Marcondes.
- 20horas – Projeto Natal
na praça com Samba do Fumaça no Largo do Quartel
Sábado, 20
- 19h30 às 22h30 – Papai
Noel e Duendes recebem as
crianças na casinha da Praça
Monsenhor Marcondes.

- 20 às 22 horas – Banda
da Alegria na praça Monsenhor Marcondes.
- 20horas – Cantata de
Natal: Presépio Vivo - Petra
no coreto da praça Monsenhor Marcondes.
- 20horas – Projeto Natal
na praça com Banda Rota
Nacional no Largo do Quartel
Domingo, 21
- 19h30 às 22h30 – Papai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes.
- 20h – Cantata de Natal: Corporação Musical
Euterpe no coreto da praça Monsenhor Marcondes

- 15h – Show de Garagem no Largo do Quartel
Segunda-feira, 22
- 19h30 às 22h30 – Papai
Noel e Duendes recebem as
crianças na casinha da praça
Monsenhor Marcondes
- 20 às 22horas – Banda
da Alegria na praça Monsenhor Marcondes.
20h – Cantata de Natal:
Coral Ágape no coreto da
praça Monsenhor Marcondes
Terça-feira, 23
- 19h30 às 22h30 – PaPai Noel e Duendes recebem as crianças na casinha da praça Monsenhor
Marcondes.

Black, Paradoxo, Marcelo Oliveira e Banda Malévola.
Nesta semana, se apresentam o Samba do Fumaça e a Rota Nacional.
No domingo (21), o encerramento será com o Show
de Garagem, a partir das
15 horas.
Toda a programação tem entrada
gratuita.

PROGRAMAÇÃO
DO SHOW DE
GARAGEM
14h - Dj William
Bueno
15h - Leticia Galdino
- Voz e Violão
16h - Aeronauta Barata
17h - Banda Arcade
18h - Éramos 4
19h - Banda Infúria
20h - Cosmo Rock
trio
21h - SilentStorm
22h - Tripa de Rato

Pessoas que
contribuírem
com CMDCA
ou CMI podem
ter valor
abatido no IR
ANA CAMILA CAMPOS
***
As pessoas físicas e
jurídicas que desejarem
contribuir com o CMDCA
– Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente
ou CMI – Conselho Municipal do Idoso – que
efetuarem o depósito até
sábado (20), poderão
abater o valor no Imposto de Renda 2015.
As doações podem ser
feitas durante todo o ano,
mas quem contribuir depois da referida data, só
poderá obter desconto
no IR 2016.
Pessoas físicas podem
doar até 6% do imposto
devido e pessoas jurídicas até 1%. Os contadores podem ser procurados para orientar sobre
o procedimento. Pessoas
físicas precisam fazer a
declaração pelo modelo
completo (não pelo simplificado) e as jurídicas
efetuar a declaração com
base no lucro real. Mesmo quem não tem imposto a pagar pode fazer
a doação, pois o valor
será revertido para financiar os projetos sociais
das instituições inscritas
nos Conselhos.
Exigência
Os fundos precisam
estar corretamente cadastrados e ter contas-corrente próprias. Além disso,
o depósito deve ser identificado e o comprovante
enviado por e-mail para o
endereço do referido órgão ao qual fez a doação.
CDMCA - cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
e CMI - cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br.
Se desejar, o contribuinte pode especificar o nome
do projeto e/ou da entidade
que deseja financiar com a
doação efetuada.
Recibo
O recibo de doação
será emitido e encaminhado ao doador e deverá
ser anexado à declaração
do IR. Caso a doação seja
efetuada no ato da declaração do IR, basta buscar
no campo próprio das
doações (despesas) os dados do Fundo da Criança
de Pindamonhangaba ou
Fundo do Idoso de Pindamonhangaba.

Como funciona na
prática?
O valor da doação
aos Fundos de Direitos,
respeitados os limites
legais, é integralmente
deduzido do imposto de
renda apurado na Declaração Anual. Ou seja,
para quem faz a doação,
o desembolso com o depósito no Fundo, mais o
pagamento do imposto,
é exatamente igual ao
valor que pagaria de imposto se não fizesse a doação. A doação efetuada
na forma permitida em
lei, corresponde, portanto, a destinação do imposto de renda.
Vantagens
Frequentemente
as
pessoas reclamam que
impostos são mal administrados; ou são aplicados em finalidades
diferentes das que interessam à população. Com
a destinação ao Fundo
Municipal, o dinheiro
permanece no Município
e a pessoa doadora pode
verificar “in loco” a aplicação desses recursos.
A destinação ao Fundo
Estadual permite, igualmente, um maior controle de sua aplicação.
Fundo Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente de
Pindamonhangaba –
FMDCA de Pindamonhangaba
Conta nº 53078-6
Banco do Brasil
Ag. 0574-6
CNPJ
19.140.909/0001-73
Fundo Municipal do
Idoso de Pindamonhangaba
Conta nº 53080-8
Banco do Brasil
Ag. 0574-6
CNPJ
19.140.924/0001-11
O documento deve
conter:
Nome completo do
doador (pessoa física
ou jurídica)
CPF ou CNPJ do doador
Endereço para o
envio do recibo da
doação
Valor doado

Tribuna do Norte
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ESPORTES
Festival de Verão abre
piscinas no sábado e domingo
Marcos Vinício Cuba

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer
realiza no sábado (20) e
domingo (21) o Festival
de Verão nas piscinas. O
evento é aberto a toda população e terá monitores
e salva-vidas para garantir
a segurança do público.
Neste sábado, o Festival começa a partir das 14
horas no Centro Esportivo
José Ely Miranda - Zito, em
Moreira César, e na piscina do ginásio do Cidade
Nova; no domingo, a diver-

são continua nas piscinas
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira ‘João do
Pulo’ e também do Complexo Esportivo do Araretama,
às 14 horas.
É importante que os
banhistas usem protetor
solar e que este seja aplicado meia hora antes de
entrar na água. Além disso, todos devem levar documento de identificação
e as crianças deverão estar acompanhadas de um
maior responsável.

Objetivo é garantir
a diversão dos
munícipes

Carioquinha realiza Festival Beneficente
Odirley Pereira

ANA CAMILA CAMPOS
***
Amantes do futebol
podem unir o gosto pelo
esporte com o desejo de
ajudar o próximo, em uma
ação social denominada “Festival Beneficente:
igualdade para o Natal
Feliz”. O evento, que terá
o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, acontecerá no domingo (21),
no campo do Estrela, no
bairro do Bosque, com o
primeiro jogo a partir das
8h30.

O responsável pela
ação é o boleiro Nilson
Sales, mais conhecido
como Carioquinha, que
realiza o festival há 15
anos. Ele comenta que o
evento solidário começou quando um companheiro de futebol sofreu
acidente e os amigos
arrecadaram alimentos
e dinheiro para ajudar
- e desde então auxilia
as pessoas. Em 2013 a
arrecadação ajudou 10
instituições e 130 famílias.

Em 2014, serão beneficiadas: Apae - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, Lar Irmã
Terezinha, Igreja Nossa
Senhora de Fátima, Lar
de Velhos São Vicente
de Paulo, Igreja Maricá,
Educandário Casa Pia
Cônego Tobias, Casa do
Caminho e Lar Nova Esperança.
Quem desejar contribuir pode doar uma cesta básica, um quilo de
alimento não perecível
ou fraldas geriátricas.

A previsão de tabela de jogos para
este dia é a seguinte:

Nilson Sales, o Carioquinha, realiza o evento há 15 anos

8h30 – Estrela X Fim de Carreira
9h30 – Maricá X Sindicato dos Metalúrgicos
10h30 – Independente X Esplanada Taubaté
11h30 – Amigos Mario Garcia X Amigos do Cantinho do Céu – SP

Ferroviária vence sub 16
A Ferroviária bateu
o Dragões na terça-feira
(16) e conquistou o Salonão – categoria Sub 16.
O evento foi realizado no
Ginásio de Esportes Tobias
Salgado e teve a animação
musical da dupla André &
Andressa, que apresentou
seleções variadas que agradaram a todos.
O presidente da Liga de
Futsal, José Benedito Coelho, o Pintado, parabenizou os atletas e a direção
dos clubes. “Vocês todos
são campeões porque demostraram brio e jogaram
em alto nível”.
O presidente da diretoria, José Celso Pupio,
agradeceu a todos pelo
esforço, dedicação e trabalho durante mais um
ano, desejando Feliz Natal
e que 2015 seja repleto de
boas realizações.

TERRA DOS IPÊS E ETNA DECIDEM
SUB 9

O Terra dos Ipês e o Etna vão decidir o Sub 9 neste domingo (21), às 8h15, no Ramirão, com entrada
franca.

João Paulo Ouverney

JD. REZENDE E TERRA DOS IPÊS
NA FINAL DO 35
O Jardim Rezende e o Terra dos Ipês se enfrentam
na final do Sênior 35, neste domingo (21), às 9h30,
no Ramirão. De acordo com a Liga de Futebol, a partida deve ser equilibrada, com leve vantagem para o
Grêmio Tipês, por jogar em casa.

COPA GIBA

Jogos no domingo (21)
São Cristóvão x Santos, às 8h30, no Quirinão
Flamenguinho x Afizp, às 8h30, no Vera Assoni
Flamengo x Borracharia Chafariz, às 10h20, no
Vera Assoni

Ferroviária mantém base do time há anos
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KG

1.005.001.002361 ARROZ TIPO " 1".
Grãos de arroz "in natura" provenientes das espécies
Oryza Sativa, beneficiados, polidos, Tipo - I,
coloração clara e uniforme. Deverá conter no
mínimo 80% do peso dos grãos inteiros. Embalagem
primária: saco de polietileno transparente, resistente,
incolor e atóxico, com aproximadamente 05 kg,
contendo as seguintes informações: nome do
produto, subgrupo, classe ou categoria, tipo, peso
líquido, nome ou razão social, endereço e número de
registro no Ministério da Agricultura do
empacotador ou do proprietário do produto (quando
for empacotado por terceiros), Informação
Nutricional.

PATINI SÉRIE
OURO

2,50

110.000

05

PC

1.005.001.002409 AVEIA EM FLOCOS FINOS
Aveia em flocos finos, isenta de sujidades, parasitas
e larvas. Umidade máxima de 15% por peso.
Embalagem: plástico, atóxico, hermeticamente
fechado, podendo ser reembalado em caixa de papel
reciclável, ou saco de papel impermeável, fechado,
reembalado em caixa de papel reciclável, ou saco de
polietileno, resistente, atóxico, com no mínimo 250
gramas, contendo as informações: denominação de
venda do alimento, marca do produto, nome e
endereço do fabricante, identificação do lote, prazo
de validade, ingredientes e informação nutricional.

YOKI

1,83

600

06

PC

1.005.002.002598 BISCOITO SALGADO, SEM
RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, óleo vegetal e/ou gordura vegetal,
soro de leite, açúcar, sal, fermento(s): químico(s)
e/ou biológico, aditivos permitidos na Legislação e
outros ingredientes que não descaracterizem o
produto. Características Físico-Química: Gordura
Trans (máximo): 0,2g em 30g do produto, Acidez
em solução normal (máx.): 2,0ml/100g; Umidade
(máx.): 14,0%p/p; Resíduo mineral fixo (máx.):
3,0%p/p (deduzido o sal). Deverá apresentar textura
crocante e macia. Embalagem Primária: saco de
polipropileno biorientado ou polietileno, atóxico,
com aproximadamente 400g do produto, contendo
as informações: nome e endereço do fabricante, nº
do lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional, e os dizeres
“Contém glúten”.

RENATA

1,14

15.000

08

PC

1.005.002.002478
BISCOITO
DOCE;
S/
RECHEIO; TIPO MARIA
Biscoito maria: biscoito doce sem recheio; tipo
maria, ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar
invertido, amido de milho e/ou fécula de arroz ou
mandioca; fermentos químicos (carbonato de sódio,
bicarbonato de amônia e pirofosfato ácido de sódio),
estabilizante licitina de soja, aromatizante,
melhorador de farinha, metabissulfito de sódio e
enzima protease (ins 1101i) e outras substancias
permitidas.
Deverá
apresentar
textura
crocante/macia. Embalagem primária: saco de
polipropileno biorientado ou polietileno, atóxico,
com aproximadamente 400 g, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional, e os dizeres
“contém glúten”. Validade mínima: 08 meses a
contar data de entrega.

RENATA

1,14

15.000

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 243/2014 de “Aquisição de gêneros alimentícios
estocáveis para a alimentação escolar, conforme termo de referencia”, foram elaboradas as
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 24/09/2014:
ATA nº 149/2014
ITEM

09

11

UNID.
DE
MEDIDA
PC

PC

ATA nº 150/2014
ITEM

13

Empresa:

1.005.002.002481
BISCOITO
DOCE;
S/
RECHEIO; TIPO ROSQUINHA; SABOR
CHOCOLATE
Biscoito rosquinha chocolate: biscoito doce
s/recheio,
tipo
rosquinha
sabor
chocolate,
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal
refinado, corante caramelo, fermentos químicos
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico
e aromatizantes. Deverá apresentar textura
crocante/macia. Embalagem primária: saco de
polipropileno
biorientado
ou
polietileno,
transparente, atóxico, com 500g, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional, e os dizeres
“contém glúten” validade mínima: 08 meses a
contar data de entrega.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PANCO

4,40

15.000

PANCO
1.005.002.002597
BISCOITO
DOCE
S/
RECHEIO; TIPO ROSQUINHA; SABOR
MILHO VERDE
Biscoito rosquinha sabor milho verde: biscoito doce
s/recheio, tipo rosquinha, sabor de milho verde,
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, amido, açúcar invertido e outras
substâncias permitidas. Deverá apresentar textura
crocante/macia. Embalagem primária: saco de
polipropileno
biorientado
ou
polietileno,
transparente atóxico, com 500g, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional, e os dizeres
“contém glúten”. Validade mínima: 08 meses a
contar data de entrega.
Empresa:
GUIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

UNID.
DE
MEDIDA
LA

CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
DESCRIÇÃO

4,07

15.000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.005.002.002495
COMPLEMENTO
ALIMENTAR.
Complemento alimentar: mistura láctea de trigo,
ingredientes: ferro e ácido fólico, leite em pó
integral vitaminas e minerais, sal, aromatizante e
glúten, cor amarelada, tipo farinha láctea.
Embalagem primária: lata ou pote de polietileno,
resistente, atóxico, com aproximadamente 400
gramas, contendo as informações: nome e endereço
do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de
validade, ingredientes e informação nutricional.
Validade mínima: 07 meses após a data de entrega.

NESTLÉ

10,15

1.000

1.005.002.002494 FARINHA DE ARROZ.
Farinha de arroz: ingredientes: farinha de arroz
branco, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso,
sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina,
vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina
b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d),
aromatizante vanilina, glúten e traços de leite.
Embalagem: pacote contendo 01 quilo e contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional. Validade
mínima: 07 meses após a data de entrega.

NESTLÉ

DESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

15

LA

10,20

PC

1.005.002.014461 MASSA PARA LASAGNA
PRÉ COZIDA
Massa para lasanha pré cozida - Massa alimentícia
seca, pré cozida, cor amarela, ingredientes: sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
corantes naturais urucum e cúrcuma. Isenta de ovos,
corantes artificiais, sujidades e parasitas. Umidade
máxima 13%. Embalagem primária: saco de
polietileno
transparente,
atóxico,
com
aproximadamente 200g, contendo as seguintes
informações: nome ou razão social, endereço,
número do lote, marca do produto, data de
fabricação e validade e informação nutricional.

GALO

1,65

40.000

32

LA

1.005.001.002337 MILHO VERDE
Milho verde em conserva: produto preparado com
as partes comestíveis do milho, envasadas
praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas
imersas ou não em líquido de cobertura apropriado,
submetidas a adequado processamento tecnológico
antes ou depois de fechadas hermeticamente nos
recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.
Ingredientes: milho em grãos limpos, água, sal e/ou
açúcar. Características físicoquímicas: cor: amarelo;
sabor e odor: isento de sabores e odores estranhos;
ausência de defeitos como cascas, se mentes,
unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de
vegetais e outros. Validade mínima: 08 meses a
partir da data de entrega. Embalagem primária: lata
ou pouch ou tetra pak, com peso liquido aproximado
de 280g e peso drenado de 200g, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional.

PREDILECTA

1,12

20.000

1.005.001.002354 TEMPÊRO ALHO E SAL
Tempero tipo caseiro, em pasta, composto por sal,
alho, salsa e cebola. Embalagem primária: pote de
plástico, com aproximadamente 1 kg, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional. Validade
mínima: 10 meses da data de entrega. Alho e cebola.

REQUINTE
SABOR

KG

ATA nº 151/2014
ITEM

4,02

Estado de São Paulo
MARCA

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PANCO

3,56

15.000

12

PC

1.005.002.002480
BISCOITO
DOCE;
S/
RECHEIO; TIPO ROSQUINHA; SABOR
NATA
Biscoito rosquinha de nata: biscoito doce sem
recheio, tipo rosquinha, sabor nata, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio,
acidulante ácido cítrico e aromatizante. Deverá
apresentar textura crocante/macia. Embalagem
primária: saco de polipropileno biorientado ou
polietileno,
transparente,
atóxico,
com
aproximadamente 500g, contendo as informações:
nome e endereço do fabricante, nº do lote, marca do
produto, data de validade, ingredientes e informação
nutricional, e os dizeres “contém glúten”. Validade
mínima: 08 meses a contar data de entrega.

PANCO

3,96

15.000

1.005.001.002339 FARINHA DE TRIGO Farinha
de trigo especial enriquecida com ferro e ácido
fólico; obtida do trigo moído, limpo, desgerminado,
de cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas,
livre de fermentação, mofo e materiais terrosos.
Validade mínima: 02 (dois) meses a contar da
entrega. Embalagem primária: saco polietileno ou
polipropileno,
transparente
atóxico,
com
aproximadamente 1 kg, contendo as informações:
marca do produto, nome do fabricante, validade,
data de fabricação e número do lote, lista de
ingredientes e informação nutricional.

CORINA

01

03

UNID.
DE
MEDIDA
KG

CX

2,20

8.000

18

KG

1.005.001.002362 FEIJÃO CARIOQUINHA
Feijão classe cores, tipo 1, cultivar carioca: feijão
grupo I- anão, classe cores, cultivar carioca, tipo i,
"in natura", é o grão comestível proveniente da
espécie phaseolus vulgaris l., constituído de, no
mínimo, 90% de grãos na cor característica à
variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos, sendo permitido
o limite máximo de 2% de impurezas e matérias
estranhas. Característica físico-química: umidade
máxima: 15%. Validade mínima: 04 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: saco de
polietileno atóxico, com aproximadamente 01 kg,
contendo as seguintes informações: grupo, tipo,
classe, nome ou razão social, endereço, número do
lote, marca do produto, data de fabricação e
validade e informação nutricional. Produto de
acordo com as normas da Anvisa.

GRANOLAR

2,45

60.000

19

PC

1.005.002.002471
FERMENTO
FRESCO
BIOLOGICO
Fermento biológico: fermento biológico fresco,
empasta, composto de saccharomyces cerevisal, cor
bege claro. Embalagem primária: pacote
polipropileno
leitoso,
atóxico,
com
aproximadamente 500 g, contendo as informações:
marca do produto, nome do fabricante, validade,
data de fabricação e número do lote, lista de
ingredientes, Informação nutricional e registro no
Ministério da Agricultura. Validade mínima: 28 dias
a contar da data de entrega.

ITAIQUARA

4,30

1.200

20

UNID.

1.005.001.002330 FERMENTO EM PÓ.
Fermento químico em pó, composto de amido de
milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.
Embalagem primária: frasco de polietileno atóxico
ou lata, com aproximadamente 250 g, contendo as
informações: marca do produto, nome do fabricante,
validade, data de fabricação e número do lote e lista
de ingredientes. Validade mínima: 08 meses a
contar da data de entrega.

TRISANTI

2,34

1.000

21

KG

1.005.001.002283 FUBA
Fubá de milho amarelo torrado: fubá de milho
simples, do grão de milho moído; de cor amarela;
com aspecto, cheiro e sabor próprios; com ausência
de umidade, fermentação, ranço; isento de
sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima: 03
meses a contar da entrega. Embalagem primária:
saco de polietileno transparente, atóxico, com
aproximadamente 500g, contendo as seguintes
informações: nome ou razão social, endereço,
número do lote, marca do produto, data de
fabricação, validade e informação nutricional.
Produto de acordo com as normas da Anvisa.

ZANIN

1,50

5.000

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

1.005.002.002479
BISCOITO
DOCE;
S/
RECHEIO; TIPO ROSQUINHA; SABOR
COCO
Biscoito rosquinha sabor coco: biscoito doce sem
recheio, tipo rosquinha, sabor de coco, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras
substâncias permitidas. Deverá apresentar textura
crocante.
Embalagem
primária:
saco
de
polipropileno
biorientado
ou
polietileno,
transparente, atóxico com 500g, contendo as
informações: nome e endereço do fabricante, nº do
lote, marca do produto, data de validade,
ingredientes e informação nutricional, e os dizeres
“contém glúten”. Validade mínima: 08 meses a
contar data de entrega.

ATA nº 152/2014

VASCAINA

ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

PC

ITEM

1.005.001.002358 FARINHA DE MANDIOCA
TORRADA
Grupo seca, subgrupo fina ou média, classe amarela,
tipo 1. Isenta do radical cianeto. Características
físico-químicas: umidade máxima: 14%; acidez
máxima: 2%; amido mínimo: 70%, proteína
mínimo: 1,5% e resíduo mineral fixo máximo:
2,0%, Lipídeos: ausência. Embalagem primária:
sacos de polietileno atóxico, com aproximadamente
500g, contendo nome e endereço do fabricante, nº
do lote, marca do produto, data de validade e
informação nutricional.

Prefeitura
Municipal
deE REPRESENTAÇÕES
Pindamonhangaba
M. ZAMBONI
COMÉRCIO
DE PRODUTOS
Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

KG

KG

5.000

10

17

16

1.000

31

36

Empresa:

2,00

Estado de São Paulo

22

KG

1.005.001.002346 GELATINA EM PÓ
Gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, podendo ser
adicionado de corantes e outros aditivos permitidos
por legislação vigente, nos sabores: limão, abacaxi,
morango e uva; em que a simples adição de água e
após resfriamento, adquire aspecto e consistência
gelatinosa. Características organolépticas: aspecto:
pó fino ou granulado; cor: de acordo com os
componentes. Embalagem primária: saco de
polipropileno ou polietileno, resistente, atóxico,
hermeticamente fechado por termossoldagem na
vertical e horizontal, com aproximadamente 01 kg
do produto. Validade mínima: 07 meses a partir da
data de entrega, contendo as informações: marca do
produto, nome do fabricante, validade, data de
fabricação e número do lote e peso líquido, lista de
ingredientes, informação nutricional e os dizeres
“não contem glúten”.

TEC NUTRI

5,30

4.000

23

LT

1.005.001.002370 LEITE
Leite UHT integral: leite de vaca integral
homogeneizado, submetido ao processo de
ultrapasteurização u.a.t. (ultra alta temperatura) ou
u.h.t. (ultra high temperature). Com aspecto líquido
característico, cor branca, odor e sabor
característicos. Suas condições deverão estar de
acordo com a Portaria nº 370, de 04/09/97. Teor de
gordura mínimo 3,0%. Embalagem primária: caixa
tetra pack contendo 1 litro, com as informações:
marca do produto, nome do fabricante, validade,
data de fabricação e número do lote, lista de
ingredientes, informação nutricional e registro no
Ministério da Agricultura. Validade mínima: 02
meses a partir da data de entrega.

BONOLAT

3,00

100.000

26

PC

1.005.002.014457
MACARRÃO
TIPO
CARACOLINO
Macarrão tipo Caracolino – Massa alimentícia seca,
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
Isenta de ovos, corantes artificiais, sujidades e
parasitas. Umidade máxima 13%. Embalagem
primária: saco de polietileno transparente, atóxico,
com aproximadamente 500g, contendo as seguintes
informações: nome ou razão social, endereço,
número do lote, marca do produto, data de
fabricação e validade e informação nutricional.

GALO

1,70

20.000

27

PC

1.005.002.014458
MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE Nº 10
Macarrão tipo espaguete nº 10 ou Fidelinho nº 10 Massa alimentícia seca, ingredientes: sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes
naturais urucum e cúrcuma. Isenta de ovos, corantes
artificiais, sujidades e parasitas. Umidade máxima
13%. Embalagem primária: saco de polietileno
transparente, atóxico, com aproximadamente 500g,
contendo as seguintes informações: nome ou razão
social, endereço, número do lote, marca do produto,
data de fabricação e validade e informação
nutricional

GALO

1,70

20.000

28

PC

1.005.002.014459 MACARRÃO TIPO LETRAS
DO ALFABETO
Macarrão tipo letras do alfabeto - Massa alimentícia
seca, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e
cúrcuma. Isenta de ovos, corantes artificiais,
sujidades e parasitas. Umidade máxima 13%.
Embalagem primária: saco de polietileno
transparente, atóxico, com aproximadamente 500g,
contendo as seguintes informações: nome ou razão
social, endereço, número do lote, marca do produto,
data de fabricação e validade e informação
nutricional.

GALO

1,70

10.000

10.000

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.005.001.002333 AÇUCAR REFINADO
Sacarose obtida de cana de açúcar, cor branca.
Isento de fermentação, de matéria terrosa, de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem
primária: saco de polietileno leitoso, resistente,
atóxico, com aproximadamente 01kg, contendo as
informações: marca do produto, nome do fabricante,
validade, data de fabricação e número do lote, lista
de ingredientes e informação nutricional.

COMETA

1,89

50.000

1.005.001.002345 AMIDO DE MILHO
Produto amiláceo extraído do milho. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos.
Embalagem primária: saco de papel impermeável,
fechado, reembalado em caixa de papel reciclável,
com aproximadamente 500g, com as informações:
marca do produto, nome do fabricante, validade,
data de fabricação e número do lote, lista de
ingredientes e informação nutricional.

TEC NUTRI

DESCRIÇÃO

1,92

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
19dede
de 2014
Estado
São dezembRo
Paulo

2.000

(continuação)

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

19 de dezembRo de 2014

(continuação)

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL

Estado de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2014
RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2015
Estabelece critérios para renovação e avaliação dos estudantes bolsistas do ensino superior contemplados em 2014.

33

FR

35

KG

37

FR

1.005.001.002285 OLEO DE SOJA
Óleo vegetal de soja, refinado. Embalagem
primária: recipiente de polietileno atóxico, com
aproximadamente 900ml, contendo as informações:
nome e endereço do fabricante, nº do lote, marca do
produto, data de validade, ingredientes e informação
nutricional.

VILA VELHA

1.005.001.002338 SAL REFINADO IODADO
Sal refinado iodado: cloreto de sódio cristalizado,
extraído de fontes naturais, com teor mínimo de
98,92% de cloreto de sódio sobre a substância seca,
adicionado de antiumectante e iodo de acordo com
os limites fixados na legislação pertinente.
Característica físico-química: umidade: 0,200% p/p
(máximo). Iodo: teor igual ou superior a 20
miligramas até o limite máximo de 60 miligramas
de iodo por quilograma de produto. Validade
mínima: 08 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico,
contendo marca do produto, nome do fabricante,
validade, data de fabricação e número do lote, lista
de ingredientes e informação nutricional.

PLUMA

1.005.001.002291 VINAGRE
Vinagre de vinho tinto: produto resultante da
fermentação acética do vinho, sendo que a
classificação será de acordo com a matéria-prima
que lhe deu origem. Será tolerada a adição de sais
nutritivos de açúcares para a nutrição dos
microrganismos acidificantes. Não será permitida a
adição de ácidos orgânicos estranhos e ácidos
minerais livres. Ingredientes: fermentado acético de
vinho tinto, água, conservante. Característica físicoquímica: acidez: 4%. Validade mínima: 08 meses a
partir da data de entrega. Embalagem primária:
acondicionado em frasco de polietileno resistente,
atóxico, contendo marca do produto, nome do
fabricante, validade, data de fabricação e número do
lote, registro no mapa, lista de ingredientes e
informação nutricional, contendo aproximadamente
700 ml.

BELMONT

3,20

30.000
O Município de Pindamonhangaba, através do Departamento de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a lei municipal Nº 5.509,
de 28/02/2013 e decreto N º 4.947, CONVOCA os alunos contemplados com bolsa de estudos universitárias em 2014, para efetuarem renovação das
bolsas, nos termos que se seguem:
1 – Renovação de bolsa:

1,23

6.000

1.2
- Para efetivar a renovação da bolsa universitária, o estudante deve se apresentar no Departamento de Assistência Social, portando os
seguintes documentos:
a)
Comprovante atual de residência;
b)
Comprovante de renda, que o mesmo permanece em núcleo familiar com renda “per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta e oito) ufmp´s
(unidade fiscal do município de Pindamonhangaba) sendo que para o ano de 2015 será no valor de R$ 658,85.
c)
Carteira de trabalho ou comprovante de autônomo.
d)
Relatório de notas do ano de 2014.

2,35

4.000

ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

14

UNID.

24

PC

29

PC

30

PT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

QUERO

4,32

25.000

GALO

1,55

10.000

GALO

1,55

ATA nº 227/2014

Empresa:

DESCRIÇÃO

PC

1.005.002.002483 BISCOITO DOCE, S/
RECHEIO, TIPO MAISENA

07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.348, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2014.

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.347, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR
Sra Daniella de Cassia dos Santos Lira,
assistente de administração, para substituir
a Sra Stephanie Paim Chiconini, Assistente
Técnica de Relações Institucionais, durante
o período em que a mesma encontrar-se
substituindo férias da Assessora Técnica,
de 11 a 20 dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a
11 de dezembro de 2014.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de
2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro
de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR
Sra. Stephanie Paim Chiconini, assistente
técnica de relações institucionais, para
substituir a Sra. Viviane Aparecida Lopes
Monteiro, Assessora Técnica Legislativa,
durante o período em que a mesma
encontrar-se em gozo de férias, de 11 a 20
de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a
11 de dezembro de 2014.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de
2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro
de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.349, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do
Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais, Resolve
DESIGNAR Sra Márcia Maria Marcondes
Zymberknopf, advogada, para substituir a
Sra Paola Cristina de Barros Bassanello
Magalhães, Diretora do Departamento de
Assuntos Jurídicos, durante o período em
que a mesma encontrar-se em férias de
05 a 24 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de
2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro
de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, REQUERIDO POR
HELLEN CRISTINE RIBEIRO SOUZA - PROCESSO Nº0007615-21.2010.8.26.0445.
O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba
do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
GALO

1,55

QUALY

4,52

20.000

6.000

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/04/2014 16:25:33, foi decretada a
INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO RIBEIRO SOUZA, CPF 417.488.538-99, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Hellen Cristine Ribeiro Souza. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Pindamonhangaba em 01 de dezembro de 2014.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR
DE PINDA/MOREIRA CESAR

DATA: 17/12/2014

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

UNID.
DE
MEDIDA

Visita domiciliar realizada pela equipe técnica do Departamento de Assistência Social.

20.000

Foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
28/11/2014:
ITEM

– Triagem social

a)

ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF

DESCRIÇÃO

1.005.002.002485 MACARRÃO TIPO PARAFUSO
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
Isenta de ovos, corantes artificiais, sujidades e parasitas.
Umidade máxima 13%. Embalagem primária: saco de
polietileno transparente, atóxico, com aproximadamente
500g, contendo as seguintes informações: nome ou
razão social, endereço, número do lote, marca do
produto, data de fabricação e validade e informação
nutricional.
1.005.002.014460 MACARRÃO TIPO PENA
Macarrão tipo Pena – Massa alimentícia seca,
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
Isenta de ovos, corantes artificiais, sujidades e parasitas.
Umidade máxima 13%. Embalagem primária: saco de
polietileno transparente, atóxico, com aproximadamente
500g, contendo as seguintes informações: nome ou
razão social, endereço, número do lote, marca do
produto, data de fabricação e validade e informação
nutricional.
1.005.001.002290 MARGARINA
Margarina cremosa com sal. Características: teor de
lipídeos 80%, teor de gordura trans 0%, teor de sódio
no máximo 0,65%, creme homogêneo, sem formação
de óleo em estado líquido. Ingredientes: óleos vegetais
líquidos e interesterificados, água, soro de leite em pó
desnatado reconstituído, sal, leite em pó desnatado
reconstituído, vitamina A, estabilizantes mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja,
conservador sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio,
acidulante ácido cítrico, antioxidantes TBHQ, BHT e
EDTA, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante
natural de urucum, cúrcuma e beta caroteno sintético.
Embalagem primária: pote de polietileno leitoso,
hermeticamente fechado, com aproximadamente 500g,
com as informações: marca do produto, nome do
fabricante, validade, data de fabricação e número do
lote, lista de ingredientes, informação nutricional.

1.4

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado de São Paulo

PC

Deixar de se matricular na universidade:
Houver irregularidade de matricula da universidade
Ter sido reprovado
Não atingir 75% da frequência escolar
Dependência de disciplinas

Pindamonhangaba,19 de Dezembro 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

25

- O estudante perderá o direito à renovação da bolsa quando:

a)
b)
c)
d)
e)

É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos nesta convocação, bem como o acompanhamento das informações divulgadas.

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.005.001.002360 EXTRATO DE TOMATE
Extrato de tomate: ingredientes: tomate, açúcar e sal.
Características organolépticas: deverá apresentar
textura espessa e cor vermelha. Embalagem primária:
caixa tetra pak ou pouch, com aproximadamente 1,1 kg
do produto, contendo as informações: nome e endereço
do fabricante, nº do lote, marca do produto, data de
validade, ingredientes e informação nutricional, e os
dizeres “não contem glúten”. Validade mínima: 06
meses a partir da data de entrega.
1.005.002.002484 MACARRÃO TIPO AVE MARIA
Massa alimentícia seca, ingredientes: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais
urucum e cúrcuma. Isenta de ovos, corantes artificiais,
sujidades e parasitas. Umidade máxima 13%.
Embalagem primária: saco de polietileno transparente,
atóxico, com aproximadamente 500g, contendo as
seguintes informações: nome ou razão social, endereço,
número do lote, marca do produto, data de fabricação e
validade e informação nutricional.

1.3

2- Informações Gerais:

Foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
21/10/2014:
ATA nº 181/2014

1.1
- Os alunos dos cursos superiores deverão realizar sua renovação da bolsa universitária, no Departamento de Assistência Social, de 05 a 09
de janeiro 2015 no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 - Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ZABET

2,52

15.000

Biscoito maisena: ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, óleo
vegetal e/ou gordura vegetal, amido(s) e/ou fécula(s), sal,
vitaminas, fermento(s) químico(s), aditivos permitidos na
legislação e outros ingredientes que não descaracterizem o
produto. Os biscoitos deverão apresentar formato retangular
com
extremidades
arredondadas,
medindo
aproximadamente 8 cm x 2,5 cm (comprimento x largura)
devendo cada unidade pesar, aproximadamente, 5 g (cinco
gramas). Característica físico-química: gordura trans.
(máximo): 0,5 g em 30g do produto, acidez em solução
normal (máx.): 2,0ml/100g; umidade (máx.): 14,0% p/p;
resíduo mineral fixo (máx.): 3,0% p/p (deduzido o sal).
Deverá apresentar textura crocante e macia. Embalagem
primária: saco de polipropileno biorientado ou polietileno,
atóxico, com aproximadamente 400g do produto, contendo
as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, nº
do lote, marca do produto, data de validade, ingredientes,
informação nutricional, e os dizeres: “contém glúten”.
Validade mínima: 08 meses a partir da data de entrega.

FUNÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ELETRICISTA DE AUTOS
ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA
ESFIREIRO
MARCENEIRO DE MÓVEIS
OPERADOR DE BOBCAT E MINI-ESCAVADEIRA
PIZZAIOLO
TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR
VENDEDOR INTERNO
ACESSE O SITE:maisemprego.mte.gov.br ou Comparecer ao Pat para cadastro
Avenida Albuquerque Lins, 138 – São Benedito – ou
Av. José Agusto Mesquita, 170 – Subprefeitura- Moreira César
O horário de segunda à sexta das 8:00 as 16:00 horas, munido de Pis Ativo,
carteira de trabalho, RG E CPF.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================
ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

Às 16 horas do dia 17 de dezembro do ano de 2014, na Sala de reunião do Departamento de Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos Humanos,
Rômula Maria Soares e Francisco Piorino Filho, todos membros do Conselho de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de
competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato
convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de Outubro e Novembro de 2014, com o respectivo
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de benefícios previdenciários concedidos no presente
exercício, a saber:
- Prorrogação de Pensão:
Foi apreciado e aprovado o processo de prorrogação de pensão para Mayara Priscilla Teixeira Ribeiro, desde que semestralmente, a autora comprove a
condição de estudante universitária junto ao Departamento de Recursos Humanos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA encerrou a reunião e foi
lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e convidados.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Rômula Maria Soares - Conselheira

Estado de São Paulo

Antonio Carlos Bertoni Alvares - Diretor Depto. RH Prefeitura
Francisco Piorino Filho - Conselheiro

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 345/2014 de “aquisição de pó de café pelo período de
12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinada em 05/12/2014:
ATA nº 228/2014
ITEM

01

UNID.
DE
MEDIDA

PC

Empresa:

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
MARCA
DESCRIÇÃO

1.005.001.016742 – CAFÉ EM PÓ
TORRADO/MOIDO E HOMOGÊNIO EM
EMBALAGEM DO TIPO VÁCUO
CaFÉ em PÓ ToRRado/moido, embaLagem
do TiPo VÁCUo de 500 gRamaS, QUaLidade
gLobaL mÍnima de 4,5 PonToS e mÁXima
de 5,9 na eSCaLa SenSoRiaL do CaFÉ e
LaUdo de anÁLiSe de miCRoSCÓPia do
CaFÉ Com ToLeRanCia de no mÁXimo 1%
de
imPUReza.
VaLidade
12
meSeS
eSTamPadaS no RÓTULo da embaLagem.

TRadiÇÃo
naCionaL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

4,38

16.000

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

14

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

19 de dezembRo de 2014

PReFeiTURa mUniCiPaL de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 47, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera anexos da Lei Complementar nº. 07, de 13 de fevereiro de 2008, que institui a Classificação
de Atividades no Zoneamento Urbano do Município de Pindamonhangaba.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera os Anexos 1 e 2 da Lei Complementar nº 07, de 13 de fevereiro de 2008, que passam
a vigorar conforme Anexos integrantes desta Lei:

Anexo 2 – Mapa dos Usos por Grupo e Atividades no Sistema Viário Urbano do Município de
Pindamonhangaba.
Art. 2º Em casos excepcionais, poderá ser analisadas a implantação de atividades incompatíveis
com o uso por grupo, previsto nos anexos 1 e 2 do art. 1º desta Lei, desde que o interessado
apresente laudo, declarações, atestados e outros documentos comprobatórios que a atividade não
venha causar incomodidade ou nocividade à região do imóvel.
Parágrafo único. A análise de que trata o caput deste artigo será realizada por comissão constituída
pelo Chefe do Executivo, a qual será composta por membros com conhecimentos técnicos indicados
pela Secretarias de Planejamento, de Governo e Integração, de Desenvolvimento Econômico, de
Finanças, de Obras e de Assuntos Jurídicos, a qual deverá emitir parecer.

Anexo 1 – Relação de Usos por Grupo e Tipo de Atividade;

Anexo 1
Lei Complementar nº 47, de 16 de dezembro de 2014.
Relação de Usos por Grupo e Tipo de Atividade
(Altera Lei Complementar n° 07, de 13 de fevereiro de 2008)
(Institui a Classificação de Atividades no Zoneamento Urbano do Município de Pindamonhangaba)
Grupo 1
ATIVIDADES QUE SÃO COMPATÍVEIS COM O USO RESIDENCIAL E NÃO SEJAM PERIGOSAS,
INCÔMODAS OU NOCIVAS À VIZINHANÇA
Tipo de Atividades
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO – ANEXO 2 – VERMELHO
até 100,00m²)
0161-0/01
1412-6/02
3250-7/06
3314-7/09
3321-0/00
4110-7/00
4120-4/00
4211-1/01
4211-1/02
4212-0/00
4213-8/00
4221-9/02
4221-9/03
4221-9/04
4221-9/05
4222-7/01
4222-7/02
4223-5/00
4292-8/02
4299-5/01
4299-5/99
4311-8/01
4311-8/02
4312-6/00
4313-4/00
4319-3/00
4321-5/00
4322-3/01
4322-3/02
4322-3/03
4329-1/01
4329-1/03
4329-1/04
`
4329-1/05
4329-1/99
4330-4/01
4330-4/02
material
4330-4/03
4330-4/04
4330-4/05
4330-4/99
4391-6/00
4399-1/01
4399-1/03
4399-1/05
4399-1/99
4512-9/01
4530-7/06
4542-1/01
4611-7/00

(prédio com área de

Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Serviços de prótese dentária
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros
equipamentos não-eletrônicos para escritório
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Construção de obras-de-arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Construção de estações e redes de telecomunicações
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação
Obras de irrigação
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Obras de montagem industrial
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios de outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Administração de obras
Obras de alvenaria
Perfuração e construção de poços de água
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e
usados para veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas,
peças e acessórios
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e
animais vivos

4612-5/00
4613-3/00
4614-1/00
4615-0/00
4616-8/00
4617-6/00
4618-4/01
4618-4/02
4618-4/03
4618-4/99
4619-2/00
4712-1/00
4721-1/01
4721-1/02
4721-1/03
4721-1/04
4724-5/00
4742-3/00
4751-2/00
4751-2/01
4751-2/02
4753-9/00
4754-7/02
4754-7/03
4755-5/01
4755-5/02
4755-5/03
4757-1/00
4759-8/01
4759-8/99
4761-0/01
4761-0/02
4761-0/03
4762-8/00
4763-6/01
4763-6/02
4763-6/03
4771-7/01
4771-7/02
4771-7/03
4771-7/04
4772-5/00
4773-3/00
4774-1/00
4781-4/00
4782-2/01
4782-2/02
4783-1/01
4783-1/02
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/07
4789-0/08
5612-1/00
5912-0/01
6021-7/00
6022-5/01
6022-5/02
6110-8/01
6110-8/02
6110-8/03
6110-8/99
6120-5/01
6120-5/02
6120-5/99
6130-2/00
6141-8/00
6142-6/00
6143-4/00
6190-6/01
6190-6/02
6190-6/99
6201-5/00
6202-3/00
6203-1/00
6204-0/00
6209-1/00
6311-9/00
6319-4/00
6391-7/00
6399-2/00
6511-1/01
6511-1/02
6512-0/00
6520-1/00
6530-8/00
6541-3/00
6542-1/00
6550-2/00
6621-5/01
6621-5/02
6622-3/00
6629-1/00
6630-4/00
6810-2/01
6810-2/02
6810-2/03
6821-8/01
6821-8/02
6822-6/00
6911-7/01
6911-7/02

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais,
produtos siderúrgicos e químicos
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de
construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e
artigos de uso doméstico
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e
artigos de viagem
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas
e fumo
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais
odonto- médico-hospitalares
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras
publicações
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos
não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Padaria e confeitaria com predominância de produção própria
Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de jornais e revistas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de medicamentos veterinários
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos de viagem
Comércio varejista de artigos de joalheria
Comércio varejista de artigos de relojoaria
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Comércio varejista de plantas e flores naturais
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de Dublagem
Atividades de televisão aberta
Programadoras
Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT
Serviços de comunicação multimídia - SCM
Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
Telefonia móvel celular
Serviço móvel especializado - SME
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura por cabo
Operadoras de televisão por assinatura por microondas
Operadoras de televisão por assinatura por satélite
Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Agências de notícias
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas
anteriormente
Seguros de vida
Planos de auxílio-funeral
Seguros não-vida
Seguros-saúde
Resseguros
Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta
Planos de saúde
Peritos e avaliadores de seguros
Auditoria e consultoria atuarial
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de
saúde não especificadas anteriormente
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Serviços advocatícios
Atividades auxiliares da justiça

6911-7/03
6912-5/00
6920-6/01
6920-6/02
7020-4/00
7111-1/00
7112-0/00
7119-7/01
7119-7/02
7119-7/03
7119-7/04
7119-7/99
7311-4/00
7312-2/00
7319-0/02
7319-0/03
7319-0/04
7320-3/00
7410-2/01
7410-2/02
7420-0/01
7420-0/02
7420-0/03
7420-0/04
7420-0/05
7490-1/01
7490-1/03
7722-5/00
7723-3/00
7911-2/00
7912-1/00
7990-2/00
8011-1/01
8020-0/00
8030-7/00
8111-7/00
8112-5/00
8121-4/00
8129-0/00
8130-3/00
8211-3/00
8219-9/01
8219-9/99
8220-2/00
8230-0/01
8291-1/00
8299-7/01
8630-5/03
8630-5/04
8630-5/06
8650-0/01
8650-0/02
8650-0/03
8650-0/04
8650-0/05
8650-0/06
8650-0/07
8650-0/99
8660-7/00
8690-9/01
8690-9/02
8690-9/03
8690-9/04
8690-9/99
8711-5/05
8712-3/00
8730-1/99
8800-6/00
9003-5/00
9102-3/02
9311-5/00
9511-8/00
9521-5/00
9529-1/01
9529-1/02
9529-1/03
9529-1/04
9529-1/06
9602-5/01
9602-5/02
9609-2/02
9609-2/06
9700-5/00

Agente de propriedade industrial
Cartórios
Atividades de contabilidade
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades de estudos geológicos
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas
anteriormente
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Promoção de vendas
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Design
Decoração de interiores
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Laboratórios fotográficos
Filmagem de festas e eventos
Serviços de microfilmagem
Serviços de tradução, interpretação e similares
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
Agências de viagens
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Atividades de vigilância e segurança privada
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
Atividades de investigação particular
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Fotocópias
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
Atividades de teleatendimento
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Atividades de cobrança e informações cadastrais
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Atividade odontológica
Serviços de vacinação e imunização humana
Atividades de enfermagem
Atividades de profissionais da nutrição
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de fisioterapia
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Atividades de apoio à gestão de saúde
Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
Atividades de bancos de leite humano
Atividades de acupuntura
Atividades de podologia
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
Condomínios residenciais para idosos
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no
domicílio
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
Serviços de assistência social sem alojamento
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Gestão de instalações de esportes
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
doméstico
Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
Chaveiros
Reparação de relógios
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados
Reparação de jóias
Cabeleireiros
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Agências matrimoniais
Serviços de tatuagem e colocação de piercing
Serviços domésticos

Grupo 2
ATIVIDADES QUE POSSAM PRODUZIR RUÍDOS, TREPIDAÇÕES, EXALAÇÕES DE GASES,
POEIRAS, OU INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO, CAUSANDO ALGUMA INCOMODIDADE À
VIZINHANÇA
Tipo de Atividades
COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS (INCLUINDO TODAS
AS ATIVIDADES DO GRUPO 1)
LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO – ANEXO 2 – AMARELO (prédio com área de 100,01 a
300,00m²)
1411-8/01
1411-8/02
1412-6/01
1412-6/03
1413-4/01
1413-4/02
1413-4/03
1821-1/00
1822-9/00
1822-9/01
4399-1/02
4511-1/01
4511-1/02
4512-9/02
4520-0/01
4520-0/02
4520-0/03
4520-0/04
4520-0/05
4520-0/06
4520-0/07
4520-0/08
4530-7/01
4530-7/02
4530-7/03
4530-7/05
4541-2/01
4541-2/02
4541-2/03
4541-2/04
4541-2/05
4542-1/02
4543-9/00
4623-1/09
4623-1/99
4631-1/00
4632-0/01
4632-0/02
4632-0/03
4633-8/01
4637-1/04
4637-1/05
4637-1/06
4637-1/07
4641-9/01
4641-9/02
4641-9/03
4642-7/01
4642-7/02
4643-5/01
4643-5/02
4644-3/01
4644-3/02
4645-1/01
4645-1/02
4645-1/03
4646-0/01
4646-0/02
4647-8/01
4647-8/02
4649-4/01
4649-4/02
4649-4/03
4649-4/04
4649-4/05
4649-4/06
4649-4/07
4649-4/10
4651-6/01
4651-6/02
4652-4/00
4686-9/02
4711-3/02
4713-0/01
4713-0/02
4722-9/01
4722-9/02
4723-7/00
4729-6/01

Confecção de roupas íntimas
Facção de roupas íntimas
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob
medida
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
Facção de roupas profissionais
Serviços de pré-impressão
Serviços de acabamentos gráficos
Serviços de encadernação e plastificação
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Comércio sob consignação de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores
Serviços de capotaria
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
Comércio atacadista de alimentos para animais
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de leite e laticínios
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e
féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes
frescos
Comércio atacadistas de pães, bolos, biscoitos e similiares
Comércio atacadista de massas alimentícias
Comércio atacadista de sorvetes
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Comércio atacadista de tecidos
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio atacadista de artigos de armarinho
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho
Comércio atacadista de calçados
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e
semipreciosas lapidadas
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de suprimentos para informática
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio atacadista de embalagens
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - supermercados
Lojas de departamentos ou magazines
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Comércio varejista de bebidas
Tabacaria

Art. 3º As estradas municipais passam a ser classificadas no grupo 3 e as atividades serão
analisadas pela comissão prevista no parágrafo único do art. 2º desta lei, desde comprovada a
infraestrutura necessária para aprovação da atividade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
4729-6/02
4729-6/99
4741-5/00
4743-1/00
4744-0/01
4744-0/03
4752-1/00
4756-3/00
4784-9/00
4785-7/01
4785-7/99
4789-0/03
4789-0/04
4789-0/05
4923-0/01
5212-5/00
5223-1/00
5229-0/01
5229-0/02
5310-5/01
5310-5/02
5320-2/01
5320-2/02
5510-8/01
5510-8/02
5590-6/01
5590-6/02
5590-6/03
5590-6/99
5611-2/01
5611-2/02
5611-2/03
5620-1/01
5620-1/02
5620-1/03
5620-1/04
5811-5/00
5812-3/00
5813-1/00
5819-1/00
5821-2/00
5822-1/00
5823-9/00
5829-8/00
5911-1/02
5911-1/99
5912-0/99
5913-8/00
6010-1/00
6410-7/00
6421-2/00
6422-1/00
6423-9/00
6424-7/01
6424-7/02
6424-7/03
6424-7/04
6431-0/00
6432-8/00
6433-6/00
6434-4/00
6435-2/01
6435-2/02
6435-2/03
6436-1/00
6437-9/00
6438-7/01
6438-7/99
6440-9/00
6450-6/00
6461-1/00
6462-0/00
6463-8/00
6470-1/01
6470-1/02
6470-1/03
6491-3/00
6492-1/00
6493-0/00
6499-9/01
6499-9/02
6499-9/03
6499-9/04
6499-9/05
6499-9/99
6611-8/01
6611-8/02
6611-8/03
6611-8/04
6612-6/01
6612-6/02
6612-6/03
6612-6/04
6612-6/05
6613-4/00
6619-3/01
6619-3/02
6619-3/03
6619-3/04
6619-3/05
6619-3/99
7490-1/04
7490-1/05
7500-1/00
7711-0/00
7719-5/01
7719-5/02
7719-5/99
7721-7/00
7729-2/01
7729-2/02
musicais
7729-2/03
7729-2/99
7732-2/02
7733-1/00
7739-0/02
7740-3/00
7810-8/00
7820-5/00
7830-2/00
8012-9/00
8122-2/00
8299-7/02
8299-7/03
8299-7/04
8299-7/05
8299-7/06
8299-7/07
8299-7/99
8411-6/00
8412-4/00
8413-2/00
8421-3/00
8422-1/00
8423-0/00
8424-8/00
8425-6/00
8430-2/00
8511-2/00
8512-1/00
8513-9/00
8520-1/00
8541-4/00
8542-2/00
8550-3/01
8550-3/02
8591-1/00
8592-9/01
8592-9/02
8592-9/03
8592-9/99
8593-7/00
8599-6/01
8599-6/02
8599-6/03
8599-6/04
8599-6/05
8599-6/99
8630-5/07
8630-5/99
8640-2/01
8640-2/02
8640-2/03
8640-2/04
8640-2/05
8640-2/06
8640-2/07
8640-2/08
8640-2/09
8711-5/01
8711-5/02
8711-5/03
8711-5/04
8730-1/01
8730-1/02
9001-9/06
9002-7/01
9002-7/02
9101-5/00
9102-3/01
9411-1/00
9412-0/00
9420-1/00
9430-8/00
9491-0/00

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de gás iquefeito de petróleo (GLP) – Classes I e II
Comércio varejista de antigüidades
Comércio varejista de outros artigos usados
Comércio varejista de objetos de arte
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Serviço de táxi
Carga e descarga
Estacionamento de veículos
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
Serviços de reboque de veículos
Atividades do Correio Nacional
Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
Serviços de entrega rápida
Hotéis
Apart-hotéis
Albergues, exceto assistenciais
Campings
Pensões (alojamento)
Outros alojamentos não especificados anteriormente
Restaurantes e similares
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
Cantinas – serviços de alimentação privativos
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Edição de livros
Edição de jornais
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Produção de filmes para publicidade
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
não especificadas anteriormente
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Atividades de rádio
Banco Central
Bancos comerciais
Bancos múltiplos, com carteira comercial
Caixas econômicas
Bancos cooperativos
Cooperativas centrais de crédito
Cooperativas de crédito mútuo
Cooperativas de crédito rural
Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Agências de fomento
Sociedades de crédito imobiliário
Associações de poupança e empréstimo
Companhias hipotecárias
Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras
Sociedades de crédito ao microempreendedor
Bancos de câmbio
Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização
Holdings de instituições financeiras
Holdings de instituições não-financeiras
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento previdenciários
Fundos de investimento imobiliários
Sociedades de fomento mercantil – factoring
Securitização de créditos
Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
Clubes de investimento
Sociedades de investimento
Fundo garantidor de crédito
Caixas de financiamento de corporações
Concessão de crédito pelas OSCIP
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Bolsa de valores
Bolsa de mercadorias
Bolsa de mercadorias e futuros
Administração de mercados de balcão organizados
Corretoras de títulos e valores mobiliários
Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Corretoras de câmbio
Corretoras de contratos de mercadorias
Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Administração de cartões de crédito
Serviços de liquidação e custódia
Correspondentes de instituições financeiras
Representações de bancos estrangeiros
Caixas eletrônicos
Operadoras de cartões de débito
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
Atividades veterinárias
Locação de automóveis sem condutor
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
Locação de aeronaves sem tripulação
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos
Aluguel de material médico
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Atividades de transporte de valores
Imunização e controle de pragas urbanas
Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
Leiloeiros independentes
Serviços de levantamento de fundos sob contrato
Casas lotéricas
Salas de acesso à internet
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente
Administração pública em geral
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços
sociais
Regulação das atividades econômicas
Relações exteriores
Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Defesa Civil
Seguridade social obrigatória
Educação infantil – creche
Educação infantil – pré-escola
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação profissional de nível técnico
Educação profissional de nível tecnológico
Administração de caixas escolares
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Ensino de esportes
Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Ensino de idiomas
Formação de condutores
Cursos de pilotagem
Treinamento em informática
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Cursos preparatórios para concursos
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividades de reprodução humana assistida
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Laboratórios de anatomia patológica e citológica
Laboratórios clínicos
Serviços de diálise e nefrologia
Serviços de tomografia
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Serviços de ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto
ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos
Clínicas e residências geriátricas
Instituições de longa permanência para idosos
Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
Orfanatos
Albergues assistenciais
Atividades de sonorização e de iluminação
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
Restauração de obras de arte
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações
similares
Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
Atividades de organizações associativas profissionais
Atividades de organizações sindicais
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Atividades de organizações religiosas
(continuação)
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PReFeiTURa mUniCiPaL de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2014
RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2015
Estabelece critérios para renovação e avaliação dos estudantes bolsistas do ensino superior
contemplados em 2014.
O Município de Pindamonhangaba, através do Departamento de Assistência Social, no uso de suas
atribuições, de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e decreto N º 4.947, CONVOCA
os alunos contemplados com bolsa de estudos universitárias em 2014, para efetuarem renovação
das bolsas, nos termos que se seguem:
1 – Renovação de bolsa:
1.1
- Os alunos dos cursos superiores deverão realizar sua renovação da bolsa
universitária, no Departamento de Assistência Social, de 05 a 09 de janeiro 2015 no horário das
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 - Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba.
1.2
- Para efetivar a renovação da bolsa universitária, o estudante deve se apresentar no
Departamento de Assistência Social, portando os seguintes documentos:
a)
Comprovante atual de residência;
b)
Comprovante de renda, que o mesmo permanece em núcleo familiar com renda
“per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta e oito) ufmp´s (unidade fiscal do município de
Pindamonhangaba) sendo que para o ano de 2015 será no valor de R$ 658,85.
c)
Carteira de trabalho ou comprovante de autônomo.
d)
Relatório de notas do ano de 2014.
1.3

- O estudante perderá o direito à renovação da bolsa quando:

a)
b)
c)
d)
e)

Deixar de se matricular na universidade:
Houver irregularidade de matricula da universidade
Ter sido reprovado
Não atingir 75% da frequência escolar
Dependência de disciplinas

1.4

– Triagem social

a)

Visita domiciliar realizada pela equipe técnica do Departamento de Assistência Social.

2- Informações Gerais:
É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos nesta convocação, bem
como o acompanhamento das informações divulgadas.
Pindamonhangaba,19 de Dezembro 2014.
Eliana Maria Galvão Wolff
DIRETORA DO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.737, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a conceder, a título oneroso, para exploração comercial de espaço
destinado a funcionamento de um “Café”, localizado no Palacete 10 de Julho, Centro de Memória
Barão Homem de Mello.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de concessão de espaço público,
a título oneroso, destinado a exploração comercial de espaço destinado ao funcionamento uma
“Café” nas dependências do Palacete 10 de Julho -Centro de Memória Barão Homem de Mello.
Parágrafo único. O espaço previsto no caput localiza-se no pavimento térreo, compreendendo os
espaços 4, 7 e 8, conforme croqui integrante desta Lei.
Art.2º A concessão será a título oneroso e realizada mediante processo licitatório, cujo critério de
julgamento será do tipo maior oferta.
Parágrafo único. A forma de funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas,
a disposição quanto à equipamentos e mobiliários a serem utilizados e demais requisitos para
utilização constarão do edital, bem como a descrição do espaço.
Art. 3º A concessão se efetivará mediante contrato do qual constarão os direitos e obrigações
do concessionário, dentre as quais a proibição de comercialização de qualquer tipo de bebida
alcoólica.
§1º O imóvel de que trata a presente Lei, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas
no contrato, sendo a manutenção de inteira responsabilidade do concessionário.
§2º. Havendo desvio da finalidade ou descumprimento das cláusulas previstas no contrato que
formaliza a concessão será revogada.
§3º- É vedada a transferência do espaço público cedido por parte do cessionário.
§4º Eventuais alterações ou ampliações de equipamentos e mobiliários ou no espaço destinado a
concessão para exploração, deverão ser apresentados à Secretaria de Educação e Cultura para
análise e se favorável o parecer, anuência prévia.
Art. 4º Serão de inteira responsabilidade do concessionário:
I-

Equipar o “Café” ;

II - Atender as normas de Saúde e Vigilância Sanitária para alimentos e bebidas comercializados,
bem como para os equipamentos utilizados;
III – Despesas para o funcionamento e manutenção do referido espaço;
IV- Todos os encargos decorrentes das atividades prestadas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.738, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal a realizar serviços, obras de manutenção, limpeza e
pavimentação de acessos nos casos que especifica.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar serviços, obras de manutenção,
limpeza e de pavimentação de acessos, em propriedades urbanas, rurais, industriais ou
empresariais, sem a cobrança de remuneração, em caso de:
I- isolamento de produção familiar;
II- empresas de produtos industrializados, manufaturados, minerais e de produção de
aquicultura;
III- hospitais e unidade de pronto atendimento;
IV – zonas turísticas do Município;
§1º. Os serviços previstos no caput deste artigo serão realizados mediante processo
administrativo, instruído de relatório e justificativa pela Secretaria de Obras e Serviços e
pela Secretaria responsável conforme cada caso.
Art. 2º Para os benefícios dos serviços previstos no art. 1º o interessado deverá requerer ao
Poder Executivo, comprovando a finalidade e demonstrando o interesse para o Município e
dependerá da aprovação do Chefe do Executivo, mediante:
I - Relatório conclusivo emitido pela Secretaria responsável;
II- Análise da Secretaria de Finanças quanto a disponibilidade financeira e orçamentária;
III- Parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos;
Parágrafo único. O interessado deverá comprovar o funcionamento, faturamento e geração
de empregos no Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 375/2014
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 375/2014, que cuida da “Aquisição de poltronas
reclináveis para soroterapia, destinadas as unidades básicas de saúde”, fica adiado SINEDIE, para alterações na especificação do objeto.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.741, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera a Lei nº 5.315, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Festival de Música
Carnavalesca – Marchinha no Município.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 5.315, de 21/12/2011, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica oficializado no município, o Festival de Marchinhas Carnavalescas de
Pindamonhangaba, a ser realizado anualmente antecedendo os festejos carnavalescos.
“Art. 2 Fica o Chefe do Executivo autorizado a realizar o referido festival através da
Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 2º Inclui os incisos V,VI e VII ao art. 4º da Lei nº 5.315, de 21/12/2011, com as seguintes
premiações:
“ V-Troféu Melhor Interprete - com o nome do homenageado de cada edição do Festival
Sem premiação
V-Troféu Melhor Torcida
Sem premiação
VI-Troféu Melhor Figurino
Sem premiação “
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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9492-8/00
9493-6/00
9499-5/00
9512-6/00
9609-2/01
9609-2/04
9900-8/00

Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
Atividades associativas não especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Clínicas de estética e similares
Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Grupo 3
ATIVIDADES QUE POSSAM PRODUZIR RUÍDOS, TREPIDAÇÕES, EXALAÇÕES DE GASES,
POEIRAS, OU INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO, CAUSANDO INCOMODIDADE À VIZINHANÇA
Tipo de Atividades
COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS (INCLUINDO AS
ATIVIDADES DOS GRUPOS I E II)
LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO – ANEXO 2 – VERDE (prédio com área de 300,01
a 750,00m²)
1052-0/00
1053-8/00
1091-1/00
1092-9/00
1093-7/01
1094-5/00
1095-3/00
1096-1/00
1622-6/02

Fabricação de laticínios
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
Fabricação de produtos de panificação
Fabricação de biscoitos e bolachas
Fabricação de produtos derivados de cacau, de chocolates e confeitos
Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
Fabricação de alimentos e pratos prontos
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações
industriais e comerciais
1811-3/01 Impressão de jornais
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1812-1/00 Impressão de material de segurança
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 Impressão de material para outros usos
2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda
2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas
2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda
2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2543-8/00 Fabricação de ferramentas
2950-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira
3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
veículos
3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente
3314-7/08 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e
elevação de cargas
3314-7/21 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel
e papelão e artefatos
3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras
4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4511-1/05 Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos
4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos
4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral
4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente
4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento
e acondicionamento associada
4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário;
partes e peças
4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
anteriormente; partes e peças
4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e
construção; artes e peças
4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico
4674-5/00 Comércio atacadista de cimento
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos
4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados
anteriormente
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4682-6/00 Comércio atacadista de gás iquefeito de petróleo (GLP) – classe III
4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios

4692-3/00

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos
agropecuários
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou
de insumos agropecuários
4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios – hipermercados
4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes
4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4911-6/00 Transporte ferroviário de carga
4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em
região metropolitana
4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,
exceto em região metropolitana
4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista
4924-8/00 Transporte escolar
4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional
4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças
4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares
5211-7/02 Guarda-móveis
5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários
5510-8/03 Motéis – (atividades permitidas somente em rodovias estaduais e estradas municipais)
5911-1/01 Estúdios cinematográficos
5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica
5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música
7120-1/00 Testes e análises técnicas
7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador
8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda
8230-0/02 Casas de festas e eventos
8531-7/00 Educação superior - graduação
8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação
8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão
8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências
8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências
8621-6/01 UTI móvel
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8622-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a
urgências
8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
8640-2/10 Serviços de quimioterapia
8640-2/11 Serviços de radioterapia
8640-2/12 Serviços de hemoterapia
8640-2/13 Serviços de litotripsia
8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos
8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não
especificadas anteriormente
8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial
8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
9001-9/01 Produção teatral
9001-9/02 Produção musical
9001-9/03 Produção de espetáculos de dança
9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente
9103-1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e
áreas de proteção ambiental
9200-3/01 Casas de bingo
9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos
9329-8/02 Exploração de boliches
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos
9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário
9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos
não especificados anteriormente
9601-7/01 Lavanderias
9601-7/02 Tinturarias
9601-7/03 Toalheiros
9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios
9603-3/03 Serviços de sepultamento
9603-3/04 Serviços de funerárias
9603-3/05 Serviços de somatoconservação
9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais
9609-2/05 Atividades de sauna e banhos
4693-1/00
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LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Institui a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição
Federal.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de Pindamonhangaba a Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.
Parágrafo único O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia
destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e à instalação, manutenção,
melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.
Art. 2º É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante
ligação regular de energia elétrica no território do Município.
Art. 3º Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no
território do Município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia
elétrica titular da concessão no território do Município.
Art. 4º A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante
na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora.
Art. 5º As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de consumidores,
conforme a saber:

PORTARIA GERAL Nº 4.345, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR o Sr. José Mauro Silva de Souza, escriturário, para substituir o Sr. José
Fernando Mayer Junior, Coordenador de Gestão Estratégica, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias, de 1º a 20 de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro
de 2014.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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CONSUMIDORES
RESIDENCIAL BAIXA RENDA
RESIDENCIAL BAIXA RENDA
CONTINUADA - BPC
RESIDENCIAL BAIXA RENDA RES. 407 NOVO
RURAL - RESIDENCIAL
CONSUMO PROPRIO - PROPRIO
PODER PUBLICO - ESTADUAL
PODER PUBLICO - FEDERAL
RURAL - AGROPECUARIA
RURAL - AGROPECUÁRIA - IRRIGAÇÃO
RURAL - INDUSTRIA RURAL
SERVIÇO PUBLICO - AGUA, ESGOTO,
SANEAMENTO
RESIDENCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E
OUTRAS ATI
COMERCIAL - SERV. DE COMUNICAÇÃO
E TELECOMUNICAÇÕES
COMERCIAL -SERV. DE TRANSPORTE,
EXCL TRA
INDUSTRIAL

%
0,0%
0,0%

LEI Nº 5.740, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Autoriza o Executivo Municipal aditar o convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Poder Executivo autorizado aditar o valor repassado a entidade Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE, sem fins lucrativos, nos termos do art. 2º
da Lei 5.632, de 15 de abril de 2014, para a execução do projeto, a saber:

0,0%

Serviço de Proteção Social
BASICA

0,0%
0,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

Entidade
APAE

Projeto
EnvelheSer

Valor
8.739,32

Ficha
498

Art. 2º A dotação orçamentária a ser onerada no repasse será 14.12.08.244.0019.2002.3.350.39.0
0.01 ficha 498, suplementada se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

3,5%
3,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
7,0%

§1º O percentual da contribuição de energia elétrica será lançado individualmente, definido de
acordo com a tabela, nas contas de energia elétrica sobre o importância paga do consumo de Kwh.
§2º Estão isentos os consumidores da classe/categoria de baixa renda, conforme cadastro da
Concessionária de Energia Elétrica, de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL ou órgão regulador que vier a substituí-la.
Art. 6º A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica.
§ 1º O Município conveniará ou contratará com a Concessionária de Energia Elétrica a forma de
cobrança e a transferência do montante arrecado para conta do Tesouro Municipal, previamente
indicada para tal fim, nos prazos e formas estabelecidos no convênio.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 4.343, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Marcio Jacinto da Silva para exercer a função de Gestor de
Atividades Esportivas e Lazer a partir de 1º de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro
de 2014.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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LEI Nº 5.739, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a reserva para o transporte complementar no Sistema de Transporte Coletivo do
Município de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica reservado o percentual mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) do total da frota de
transporte coletivo para o transporte complementar no Sistema de Transporte Público do Município
de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. Ao percentual mínimo estabelecido no “caput”deste artigo fica garantida a
participação de 02 (dois) operadores por veículo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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ESPORTES
Tribuna do Norte

Mantipê e Vila decidem Copa Guga
ODIRLEY PEREIRA
***
Os times do Mantipê
e Vila São José decidem
a Copa Guga nesta sexta-feira (19), às 19h30,
no Zito. Não há favoritos
para a ﬁnal, que terá entrada franca.
O Mantipê vai apostar no goleiro Felipe, um
dos destaques do futebol
de Pindamonhangaba na
temporada 2014, e na força do sistema ofensivo,
com Flavio Sato – o Ligeirinho, Mauricio Bispo, o
Ruguinho e Allan David –
o Matador. Jogando juntos este ano, os atletas têm
75% de aproveitamento.
A equipe treinada por
Luan ainda conta com Leo
e Dean no sistema de marcação, que terá que encarar o ‘Quadrado Mágico’
do Vila.
Formado por Dias, Jequinha, Alan e André – o
homem gol – o quarteto da
Vila tem toque de bola reﬁnado, habilidade e velocidade, embora tenha deixado a
desejar na ﬁnal da 1ª Divisão contra o Araretama.
Procurados pela reportagem da Tribuna, nenhum
atleta e nem dirigente do
time foram encontrados
para comentar sobre a decisão. Isso deve ser uma tática do técnico Robinho, que
gosta de fazer mistério antes de jogos decisivos.
Além do ‘Quadrado’, o
Vila pode apostar na velocidade do lateral Pendrive
– um dos mais acionados
da Copa Guga.

Odirley Pereira

VENCEDOR
ENFRENTA TIME
DE LUIZ GUSTAVO
Folhapress

Volante
titular
da seleção brasileira, Luiz Gustavo participará de um jogo
beneﬁcente no campo
do “João do Pulo”, na
terça-feira (23), às
18h30. O evento contará com a presença
de outros jogadores

Meia Jequinha
pode decidir
com um lance

na partida entre os
‘Amigos do Luiz Gustavo’ e o vencedor da
Copa Guga.
A entrada será
1 quilo de alimento
não perecível, que
será doado ao Fundo
Social de Solidariedade do município.

Divulgação

Pinda na seletiva Garoto e Garota Fitness
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Quatro representantes de Pindamonhangaba vão participar, na
sexta-feira (19), da seletiva do Concurso Garoto
e Garota Fitness Brasil. A
seletiva vai deﬁnir os candidatos ao título de São

Paulo, que, por sua vez,
irão defender o Estado no
Concurso Nacional, que
acontece em 2015.
Anderson Aparecido, Felipe Cruz, Gabriela Monique e Giselle Gonçalves irão
representar Pindamonhangaba após vence-

rem o concurso em sua
Fase Municipal. A etapa
aconteceu no dia 7 de
dezembro, no centro comunitário do Araretama e foi promovido pela
Academia Allan Assis.
Para o organizador da fase regional, o
professor de educação

física Allan Assis, os
representantes da cidade têm grandes chances de se classiﬁcar na
etapa estadual. “Eles
estão muito focados. A
Gabriela é mãe de três
ﬁlhos e perdeu 10 quilos em um ano. Já o
Anderson treina diariaDivulgação

mente e ganhou 13 quilos de massa muscular
para participar do concurso”, destacou ele.
Os vencedores da
Fase Municipal ganharam, além do passaporte para o concurso
nacional, um ano de
academia grátis.

Vencedor da Fase
Municipal, Anderson
Aparecido
Divulgação

Acima, Gabriela Monique, uma das
representantes de Pinda, ao lado do
organizador da Fase Municipal, Allan Assis. Na
foto da esquerda, participantes do concurso

