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Palestra destaca crescimento de
165% no segmento pet de Pinda
Divulgação

Os empresários e proﬁssionais que atuam em
segmento de animais de
Pindamonhangaba podem
participar de uma palestra, promovida pelo Sebrae, com intuito de elevar
a qualidade e o volume de
produtos do setor na região.
Além de técnicas sobre
o cuidado com animais, a
palestra ‘Alavanque sua
Empresa – Mercado Pet’
vai orientar sobre empreendedorismo, campanhas
de marketing, processos
administrativos e outras
atividades essenciais para
sucesso no segmento, que
cresceu 165% em Pindamonhangaba nos últimos
anos.
PÁGINA 3

Evento do Sebrae
acontece na quinta-feira
(25), no auditório da
Prefeitura

‘Café em Comunhão’ reúne líderes evangélicos
Divulgação

Dezenas de líderes evangélicos de
Pindamonhangaba participaram do 3º
Café em Comunhão para promover a

unidade entre as igrejas do município.
Segundo os pastores Ezequiel Braça,
Wellington e Jairo Cipriano, organiza-

dores do evento, o objetivo foi alcançado
devido ao comprometimento dos líderes
religiosos da cidade.
PÁGINA 2

HISTÓRIA TRAZ A GRIPE ESPANHOLA EM PINDA
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12º
ENCOBERTO COM CHUVAS
ISOLADAS. PERÍODOS
CURTOS DE SOL

22º
UV 5

Fonte - CPTEC/INPE

Na página de História desta
semana, a Tribuna traz relatos
publicados por ela no início do século XX sobre a ‘Inﬂuenza Hespa-

nhola’ – popularmente conhecida
como ‘Gripe Espanhola’. A edição
do dia 20 de outubro de 1918 trazia uma reportagem sobre a con-

taminação com o vírus na cidade
e as orientações do Serviço Sanitário do Estado.
PÁGINA 8

ACIP VAI ENTREGAR
PRÊMIO PARA
VENCEDORES DE
CAMPANHA

PÁGINA 3
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ditorial
Formas de combater

Serviços gratuitos orientam
e combatem uso de
álcool e drogas

E

sta semana, ações de combate ao uso de
drogas e álcool acontecem em todas as
partes do país. Ontem (23), por exemplo,
o Palácio da Justiça, promoveu o seminário Políticas de Governo para Redução do Impacto Social
das Drogas, ministrado por representantes da esfera pública. Bem como na capital Federal, os trabalhos ocorrem em diversas cidades e fazem parte
da 17a Semana Nacional de Política sobre Drogas.
Em Pindamonhangaba, por exemplo, a data não
passa em branco, pois o município promove a Semana de Combate ao Álcool e Drogas, evento realizado pelo Coalização em parceria com a Prefeitura.
O objetivo é alertar os jovens sobre os riscos encontrados no consumo de drogas lícitas e ilícitas,
bem como discutir com a população ações preventivas e esclarecer os trabalhos realizados na cidade.
Iniciada na segunda-feira (22), as discussões
seguem até sábado (27), quando haverá uma mobilização na praça Monsenhor Marcondes. No domingo (28) haverá corrida ‘Por Uma Vida Saudável’, com largada e chegada no estacionamento do
Shopping Pátio Pinda.
Antes, porém, haverá o II Forum com o tema
‘Drogas: da Prevenção ao Tratamento’, na sextafeira (26), na Faculdade Anhanguera.
Gratuito e aberto a todas as pessoas, o Forum
pode ser uma excelente oportunidade para que
as dúvidas sobre o tema sejam esclarecidas, tanto
para o usuário quanto para amigos e parentes.
Outra opção para quem deseja ajudar alguém
que passa por problemas com álcool e drogas é
buscar auxílio profissional. Além disso, algumas
orientações podem ser feitas pelo 132 – serviço telefônico gratuito oferecido pelo Governo Federal.
O call-center do Ligue 132 possui, atualmente,
supervisores com mestrado e doutorado, além de
80 atendentes, todos estudantes de graduação na
área de saúde (medicina, farmácia, psicologia, biologia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional).
Segundo a coordenadoria do programa, o serviço se propõe a fazer uma conscientização sobre
as consequências do uso e como buscar auxílio
para mudar o comportamento do uso de drogas
e álcool. O órgão destaca ainda o amparo familiar e psicológico para que os dependentes sejam
reabilitados.
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‘Café em Comunhão’ reúne líderes evangélicos
Líderes evangélicos de Pindamonhangaba se reuniram no inicio do mês para o 3º Café em Comunhão,
um evento que visa promover a unidade entre as
igrejas. Desta vez quem sediou a ação foi a Igreja Metodista Central de Pindamonhangaba, no centro da
cidade.
O pastor Wellington da Igreja Batista de Morei-

ra César fez a pregação do dia, e suas palavras emocionaram a todos. Para os coordenadores do evento,
pastores Ezequiel Braça, Wellington e Jairo Cipriano,
o objetivo desse encontro foi alcançado.
Um dos temas discutidos na reunião foi a ‘Marcha
pra Jesus’ que está sendo organizada em Pindamonhangaba.

Testemunhas de Jeová promovem
congresso “Imite a Jesus”
Divulgação

As Testemunhas de
Jeová promovem, a partir do próximo final de
semana, seus congressos
anuais, que são realizados
em Pindamonhangaba. O
tema do programa deste
ano é “Imite a Jesus”.
Com início na sextafeira (26) e se estendendo
pelas próximas oito semanas, os congressos têm en-

trada franca e os interessados podem participar.
Francisco
Machado,
um porta-voz do congresso, destacou os propósitos
do evento: “Uma das principais crenças das Testemunhas de Jeová, uma
religião cristã, é que Jesus
fez da sua vida um modelo para imitarmos. O congresso ‘Imite a Jesus’ exa-

minará passagens bíblicas
sobre a vida de Jesus e
destacará como todos –
independentemente
de
formação, estilo de vida
ou religião – podem se beneficiar de modo prático
do exemplo e dos ensinos
de Jesus”.
O primeiro dos nove
congressos de três dias
que serão realizados

Festa junina do Lar Irmã Terezinha
O bloco Pé na Cova realiza no sábado (27) e domingo (28), das 16 às 21
horas, o 1º Arraiá da Solidariedade do Lar Irmã
Terezinha.
O evento terá entrada franca e contará com
shows de duplas locais,
feira de artesanatos, apresentação das quadrilhas
do Lar, do CCI e voluntários, além das tradicionais
barracas típicas com bolinho caipira, panzerotti,

anguarda literária

artista pernambucano Antonio
Nóbrega é um homem
sintonizado com o seu
tempo. Nasceu em Recife
em 1952, foi aluno do violinista catalão Luís Soler.
Atuou na Orquestra de
Câmara da Paraíba e na
Orquestra Sinfônica do
Recife. Em 1971, passou
a integrar o Quarteto Armorial de Ariano Suassuna. Realizou espetáculos
memoráveis em São Paulo e no Rio de Janeiro,
entre eles: Figural (1990)
e Brincante (1992). Tem
carreira solo (CDS): Lunário Perpétuo (2002),
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Divulgação

cachorro quente, pasteis,
caldinho e bebidas. Estão
sendo vendidos antecipadamente kits de barracas

com os voluntários do Lar.
A festa acontecerá na
rua São João Bosco, 706,
Santana.

em Pindamonhangaba
começará na sexta-feira,
às 9h20.
Ao todo, cerca de
22 mil pessoas devem
comparecer ao Salão de
Assembleia das Testemunhas de Jeová,
que fica na rodovia Dr.
Caio Gomes Figueiredo, 11.401, km 159, no
bairro Bonsucesso.

‘Almoço

Mineiro’
na Casa
Transitória

A Casa Transitória
Fabiano de Cristo promove
um ‘almoço Mineiro’, com
comidas típicas a R$ 36,90
o quilo, neste domingo
(28). Os convites estão
sendo vendidos antecipadamente com desconto na
sede da instituição. Para
mais informações entrar
em contato pelo telefone
3642-6277.
A Casa Transitória fica
na rua Guaratinguetá,
555, Crispim.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário,
Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

* José Valdez de Castro Moura

ANTONIO NOBRE: UM EXEMPLO DE AMOR À CULTURA
Nove de Fevereiro (vol.12), Pernambuco falando
para o mundo (1998).
Nóbrega sempre esteve incomodado e inconformado com o abismo
existente entre a cultura erudita e a popular,
procurando, em seus
trabalhos fazer essa integração, uma vez que
o inquietam as questões
concernentes à cultura
popular brasileira, o vácuo cultural muito forte no nosso país, a forte
valorização de ritmos
estrangeiros, importados, em detrimento das
produções nacionais que

Fundação Dr. João Romeiro

valorizam o folclore e o
regionalismo, atuando,
portanto com espetáculos que destacam o valor
do regionalismo e do folclore.
Encantado com a linguagem corporal, nas
suas apresentações há
danças de passistas de
frevo, de brincantes e capoeira. Trabalha assim,
a referida linguagem,
num processo que diríamos, de construção de
autoestima, em consonância com o que pontuou, certa vez, o Pai
da Psiquiatria -Sigmund
Freud: ”O nosso ego é so-

bretudo corporal”.
Antonio Nóbrega já
ganhou vários prêmios
importantes como o concedido pela Associação
Paulista de Críticos de
Arte. Quando destaquei
no início dessa página
que ele está sintonizado
com o seu tempo, é porque ele está preocupado
em mostrar um outro
Brasil não revelado em
função do preconceito
cultural vigente no nosso sofrido país que relega a riqueza enorme de
nossos ritmos. Seu último projeto denomina-se
ACORDE o qual promo-

ve esse resgate cultural
e mostra, sobretudo aos
nossos jovens, músicas
e compositores patrícios
do nosso passado que
não podem cair no esquecimento. Não sei se o
leitor tem conhecimento
de um fato importante:
um CD-“Brasil Forró”,
produzido em Recife no
ano de 1980 do produtor e musicista Zé da
Flauta foi finalista do
prêmio GRAMMY em
1981 (um dos mais importantes do mundo no
gênero) na categoria
Traditional Folk, concorrendo com músicas

EXPEDIENTE

e gravadoras
poderosas de todo mundo.
Vale lembrar que o
GRAMMY LATINO só
foi criado em 2000.
Dá para acreditar? Assim, ao destacar a importância de Antonio
Nóbrega para a Cultura Nacional, nunca
é tarde para mostrar
o valor (muitas vezes
não reconhecido!) dos
nossos artistas que são
uns verdadeiros heróis,
no mais das vezes, com
talento de sobra e com
falta de incentivo e de políticas públicas culturais
a eles destinadas.
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cidade
Palestra orienta empreendedores sobre
qualidade de produtos e serviços pet
Divulgação

Lojas especializadas em pets cresceram 165% nos últimos anos

Pindamonhangaba recebe a
palestra ‘Alavanque sua Empresa – Mercado Pet’, do Sebrae-SP,
nesta quinta-feira (25). O evento é aberto a empresas e profissionais ligados ao segmento pet
e faz parte de um programa de
ações destinado ao desenvolvimento do setor.
Na capacitação, os veterinários, zootecnistas, cuidadores e
proprietários de lojas especializadas em produtos e serviços
para animais de estimação vão
aprender sobre os principais
meios de divulgação existentes
no mercado e como utilizar essas ferramentas para o crescimento do negócio.
Com exemplos práticos e de
fácil aplicação, os participantes
vão aprender como identificar
o público-alvo do empreendimento e como planejar campanhas de marketing direcionadas

a esse cliente, utilizando meios
variados de comunicação. Além
disso, também vão entender
como funciona um cronograma
de divulgação.
Crescimento
De acordo com dados do
IBPT – Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação, as
lojas especializadas em pets
em Pindamonhangaba cresceram 165% nos últimos anos,
passando de 38 estabelecimentos, em 2007, para 101,
em 2015.
A palestra ‘Alavanque sua
Empresa – Mercado Pet’ será
realizada no auditório da Prefeitura, às 19 horas. Inscrições
e mais informações pelo telefone (12) 3132-6777 com vagas limitadas. A ação tem o apoio da
Prefeitura e da Associação dos
Médicos Veterinários e Zootecnistas do Vale do Paraíba.

Acip vai entregar prêmios a vencedores de campanha
A Acip – Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – vai
entregar os prêmios da
‘Campanha Amor sem Fim
– Dia dos Namorados’ às
vencedoras nos próximos
dias.
O sorteio ocorreu no sábado (20), na praça Monsenhor Marcondes, e contou
com a presença do presidente da instituição, EtoreBonini, da gerente Helena
Barros, de colaboradores e
diretores da Acip.

Divulgação

As ganhadoras foram:
Débora Rosely Moreira
Ferreira, que ficou com o
Iphone 5C e Jéssica Cristina Claro dos Santos, que
ganhou o Iphone 5S. A
premiação será na sede da
Acip, em data a ser agendada.
Novas campanhas
A Acip prepara agora a
Campanha para o Dia dos
Pais que também sorteará
prêmios e deve ter início
no mês de julho.

EDITAIS
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 210/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MULTIPLA IMÓVEIS, responsável pelo imóvel situado a
RUA BENEDITO CORREA LEITE, S/Nº, bairro CIDADE JARDIM, inscrito no município sob as sigla SO22.15.08.005.000,
para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação . Em atendimento
e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
(Atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários).

O sorteio ocorreu no sábado passado, na praça Monsenhor Marcondes

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Edital de Notificação
Controle 20915

Edital de Notificação
Controle 208/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica
Sr (a) MIRANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO,
responsável pelo imóvel situado a RUA TAMAE
WATANABE, S/Nº, bairro ARARETAMA, inscrito sob a
sigla SO23.03.04.016.000, QUADRA G-03, LOTE 20,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo
de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da
limpeza, do local, a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr
(a) INCORPORADORA PINUS S/C ÇTDA, responsável
pelo imóvel situado a RUA ALCIDES JOSÉ ARESE, S/
Nº, bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, ÁGUA PRETA,
inscrito sob a sigla NE12.16.01.007.000, QUADRA 0011,
LOTE 00007, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho
decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.788, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro
César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir,
munido da seguinte documentação, em original e cópia:

Altera a Lei nº 5.636, de 15 de abril de 2014, que autoriza
o Executivo Municipal a celebrar convênio e repassar
recursos a entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE.

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência
nas eleições deverão apresentar certidão de quitação
eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de
Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no
edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14
anos).

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 01/07/2015 às 14:00 horas
199º MICHELLE MEIRELES COBRA QUALDINI
RUA SIMÃO BOTOSSI, 698 – JARDIM SANTA
CATARINA
TAUBATÉ – SP
CEP 12051-840
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. l°. Fica alterado o art. 4º da Lei nº 5.636, de 15
de abril de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, consignadas
na
dotação
01.11.13.302.0020.2025.3.3.50.39.005
, ficando autorizada a abertura de crédito adicional
suplementar e adicional se necessário.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos
Jurídicos em 23 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 81 / 2015

POLÍCIA
Procurado pela justiça
é detido em Pinda
Na manhã de segunda-feira (22),
policiais civis do
2º DP de Moreira
César prenderam
um suspeito procurado pela justiça, que mora na

avenida Manoel
Teixeira de Souza,
no bairro Laerte
Assumpção.
O procurado foi
encaminhado ao
Centro de Triagem
de Cruzeiro – SP.

Polícia recupera
celular roubado
A Policia Civil esclareceu um furto de
celular que ocorreu
na noite de 30 de
março na rua Sagrados Corações, no
Santa Luzia. A vítima
tem 14 anos e o suspeito é morador do
bairro Castolira.

O celular, com
valor aproximado de R$ 700, foi
recuperado e o
responsável que
representa a vítima
retirará o aparelho.
O autor do crime
será responsabilizado criminalmente.

Autoescola fechada
é investigada por
irregularidades
A Polícia Civil
investiga fechamento de autoescola em
Pindamonhangaba.
A empresa estava
localizada na rua
Prudente de Moraes
e fechou no final de
maio, pois recebia
pelos serviços de
retirada da Habilitação, sem concluir o
combinado. Quatro
pessoas tiveram
prejuízo e registraram queixa com
danos de mais de

R$ 6 mil.
Após o Inquérito
Policial, foram pedidas informações ao
Detran, responsável
por esse tipo de
empresa. As vítimas
devem registrar
ocorrência levando
os comprovantes de
pagamento.
A pena de Apropriação Indébita
qualificada passa de
quatro anos de prisão, podendo haver
multa.
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Toninho da Farmácia recebe
Magrão acompanha moradores
Professor Eric comemora
informação que medicamentos vão no “Terra dos Ipês II”; eles
início de atendimentos de
ser entregues no Pronto Socorro
cobram abertura de UBS no bairro Saúde no Vale das Acácias
Assessoria

O Vereador Toninho
da Farmácia (PDT) sempre atento as questões
relativas à área da Saúde
de nosso município e
em permanente contato com a Secretária de
Saúde, Sandra Tutihashi,
agradece o empenho da
secretaria na instalação
de uma sala para entrega
de medicamentos nas
dependências do Pronto
Socorro Municipal.
Este é um pedido antigo do Vereador e tem
como objetivo atender
os pacientes aos sábados,
domingos e feriados prolongados.
De acordo com a Secretária, o pedido do
vereador já está em fase
final de estudos e as
medidas legais para que
possa realizar a entrega
de medicamentos essen-

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

ciais ao 1º atendimento
da população, no Pronto
Socorro, nos finais de
semana, assim como já
vem ocorrendo com o
PA de Moreira César, e
possivelmente a partir do
mês de julho a população
vai poder contar com mais
este serviço.
Este primeiro atendimento é de fundamental
importância para o tratamento dos pacientes pois
quanto antes o inicio da
prescrição médica for
adotada, maior é o sucesso
na cura das enfermidades.
“Agradeço a Secretária
Sandra Tutihashi, pela
sensibilidade com que
tratou do assunto e parabenizo o trabalho que vem
realizando à frente desta
importante Secretaria”,
enfatiza o vereador Toninho da Farmácia.
Que o vereador Toninho da
Farmácia luta desde 2006 pela
abertura de uma farmácia
nas dependências do Pronto
Socorro? E agora vai se tornar
realidade!

O vereador Magrão (PPS) esteve
na manhã desta quinta-feira, dia 18,
em frente à UBS do bairro Terra dos
Ipês II e acompanhou os moradores
da região, em um ato de cobrança ao
Poder Executivo, pedindo a abertura
da Unidade Básica de Saúde - UBS.
Os moradores do bairro solicitaram a presença da TV Vanguarda
para relatarem suas cobranças
e indignações. A reportagem da
emissora esteve no local e ouviu os
moradores e, também, a Secretária
de Saúde, Sandra Tutihashi.
Segundo uma moradora, “as
obras de construção do prédio terminaram no início de 2015 e até a
presente data a UBS não foi inaugurada”. Outros moradores disseram
que “no prédio existiam diversos
móveis novos. Porém, os mesmos
foram levados”. Por sua vez, a
Secretária de Saúde esclareceu aos
presentes que “os móveis que foram
levados não pertenciam à UBS da
Terra dos Ipês, mas a outra unidade.
Eles estavam armazenados ali e que
os móveis da UBS do Ipê II já foram
comprados e estão armazenados em
outro local”.
Ela também disse que “está
andamento a abertura de concurso
público para contratação de médicos
visando atender as comunidade
nesta UBS”. Tutihashi deu um prazo
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Vereador Magrão (o terceiro da esquerda
interior da UBS do Terra dos Ipês II

“Vereador agradece por mais esta conquista para
a população do Distrito de Moreira César”

de 4 a 6 meses para inauguração
da UBS.
Todos que estavam presentes
tiveram a oportunidade de visitar
o prédio. “O prédio é amplo, com
uma arquitetura moderna, que vai
ajudar a desafogar os outros postos
de saúde de Moreira César onde,
atualmente, a demanda é grande”,
enfatizou o vereador Magrão.
O parlamentar destacou que
“desde o início do seu mandato vem
cobrando o Executivo”. “Quando
assumi a vereança em 2013, as obras
encontravam-se paralisadas e através dos requerimentos 633/2013,
1.857/2013 e 2.589/2013 consegui a
retomada da construção, sendo que,
no início de março de 2015 recebi
ofício do Executivo informando um
prazo de 30 dias para a finalização
da mesma”, explicou Magrão.
“A população aguarda ansiosa,
pois o Centro de Saúde na Terra dos
Ipês II ajudará a desafogar o Centro
de Saúde da Vila São Benedito. A
demanda daquela região é grande.
A nova UBS atenderá o bairro e
suas adjacências, como Terra dos
Ipês I, Liberdade I, II e III, CDHU,
Vila São José e todo o Distrito de
Moreira César. Por esta razão,
estamos cobrando a inauguração
o mais breve possível”, concluiu o
vereador Magrão.
de
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Na

esquina da avenida das

aos moradores do

Vale

Hortências nº 168 com a rua
Acácias e do Jardim Carlota

para a direita), autoridades e moradores no
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Papoulas,
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o

ESF

atenderá

das

Nesta segunda feira, dia 22, foram
iniciados os trabalhos de atendimentos médicos no ESF (Estratégia da
Saúde da Família) no bairro Vale das
Acácias, no Distrito de Moreira César.
O ESF fica localizado na esquina
da avenida das Hortências nº 168
com a rua das Papoulas, e atenderá
aos moradores dos bairros Vale das
Acácias e Jardim Carlota. Antes, eles
eram atendidos no CISAS, em Moreira César, que acumulava três equipes
médicas. Com a abertura deste novo
atendimento, uma dessas equipes foi
deslocada para atender no ESF do
Vale das Acácias, que será coordenada pelo Dr. Nílton de Abreu e contará
com uma Enfermeira, três Auxiliares
de Enfermagem, seteAgentes Comunitários, um Dentista, uma Auxiliar
em Saúde Bucal, uma Recepcionista e
uma Auxiliar de Limpeza. A unidade
conta com sanitários para pessoas
com deficiência, consultório médico,
consultório odontológico, sala para
Agentes Comunitários, recepção e
outros necessários para o bom desempenho dos profissionais e ótimo
atendimento da população.
O vereador Professor Eric agradece ao Prefeito, ao Subprefeito, às
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das

de

Secretarias de Saúde e de Obras e
Serviços e aos demais envolvidos
nesse projeto por mais esse avanço
na Saúde no Distrito de Moreira
César. “Era visível a necessidade
da população destes bairros em ter
mais comodidade nos atendimentos
especializados, atendimento de
qualidade e humanizado. Com isso,
vamos desafogar o CISAS. Com as
três equipes atuando juntas, a aglomeração de pessoas é muito grande,
o que colabora para a proliferação
de doenças infecto-contagiosas”,
observou o vereador Professor Eric.
O vereador também solicitou
através de requerimentos, adequações
nos prédios do ESF dos bairros Araretama, Campinas, Cidade Jardim,
Cidade Nova, Feital e Goiabal. “Esses
bairros também precisam de melhorias no atendimento de especialidades
médicas. Estamos ansiosos pelo
término das obras da UPA 24 horas
de Moreira César e início das obras
do prédio de ESF do bairro Azeredo.
Agradeço ao empenho dedicado pelo
Prefeito e pela Secretária de Saúde
em atender os pedidos em favor da
população”, enfatizou o vereador
Professor Eric.

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

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

Cal diz que futura
FELIPE CÉSAR – FC PEDE A Janio Lerario enaltece
CONSTRUÇÃO DE AGROVILAS trabalhos e ações dos eventos delegacia do Distrito
promovidos pela Prefeitura
merece elogios e destaque
EM PINDAMONHANGABA
Fotos: Assessoria

culinárias existentes em
nossa cidade e região.
Para o vereador Janio
Lerario, “Pindamonhangaba já é referência na Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba (RMVale) e temos a
oportunidade de atrair mais
pessoas a estes eventos”.
O parlamentar afirmou
que “alguns eventos já são
considerados os maiores já
realizados na região, uma
vez que recebemos pessoas
de várias localidades de São
Paulo e de outros estados
que procuram a cidade para
para participar das atividades e acabam divulgando
os trabalhos, pois sabem
e acabam conhecendo a
receptividade da população
da cidade ao público”.

Projeção
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O 1º Secretário da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito
Lerario demonstrou toda
sua satisfação com os
projetos que são propostos
pelo Poder Executivo que
visam a realização dos
grandes eventos que vem
acontecendo na cidade,
através do Departamento
de Turismo e Cultura e,
também, do Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba.
Janio relatou que “que
o prefeito e sua equipe de
trabalho estão de parabéns
por todas estas ações, pois
o público tem a oportunidade de lazer e entretenimento, enquanto aproveita
para degustar as iguarias

de

aos jovens e aos trabalhadores em geral, sobretudo os
mais carentes, de ter acesso
à formação técnica de forma
gratuita.
TURISMO NO
BOSQUE
Outra reivindicação do
Presidente da Câmara, Vereador Felipe César – FC para
a Administração Municipal
é a realização de estudos
visando dotar o Bosque da
Princesa de mais incentivos
turísticos. A ideia é que seja
criado na “ilha” do bosque
um minizoológico, com acesso por um teleférico e uma
passarela ligando o Bosque
da Princesa ao zoológico,
na ilha.
O Presidente sugere ainda
a construção de uma plataforma, visando a terceirização
de passeios de lanchas e chalanas ao longo do Rio Paraíba. Também pede a criação da
Casa da Cultura no bosque,
com instalação de barracas
para que os artesãos de
nossa cidade possam expor
e vender seus trabalhos aos
turistas que visitam o Bosque
da Princesa. “Precisamos incrementar mais o turismo em
Pindamonhangaba. Temos
um trecho do rio que outrora
foi muito utilizado e agora
está parado, precisamos
reativar este tipo de turismo
em nossa cidade”, destaca
o Presidente da Câmara,
Vereador Felipe César – FC.
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Com uma forte ligação
com o meio rural, o Presidente da Câmara, vereador Felipe César – FC (PMDB), pede
ao prefeito a implantação das
chamadas Agrovilas, na zona
rural de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
na legislatura passada já
foram realizadas diversas
desapropriações, porém até
o momento o projeto das
Agrovilas, ainda não saiu do
papel. “Precisamos encontrar
um meio de fixar o homem
no campo e a implantação
de agrovilas, com toda a
infraestrutura urbana, com
água, luz e pavimentação,
além de saúde e educação.
Precisamos nos preocupar
com o trabalhador rural,
dando condições dignas pra
sua moradia”, destaca o presidente Felipe César – FC.
CURSOS TÉCNICOS
A DISTÂNCIA
O Presidente Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do
Estado, através da Secretaria
de Educação, a possibilidade de instalação de cursos
técnicos à distância, em diversas áreas para beneficiar
principalmente os jovens e
trabalhadores que não tem
tempo suficiente de frequentar as aulas diariamente.
De acordo com o vereador, esta iniciativa se faz necessária para dar condições

Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Vereador Cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

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

de

Polícia

O Vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece o
Governador Geraldo Alckmin, o
Delegado Seccional de Taubaté
Dr. José Luiz Ramos Cavalcante, o Deputado Federal Arnaldo
Faria de Sá, o Deputado Estadual
Campos Machado, o Prefeito Vito
Ardito Lerario e o Delegado da
Polícia Civil do Distrito de Moreira César Dr. Miguel Jacob, pela
importante obra que vai se iniciar
no Distrito de Moreira César, no
Loteamento LaerteAssumpção: a
construção da nova Delegacia de
Polícia de Moreira César.
A delegacia será a mais moderna do Estado de São Paulo,
com estacionamento amplo,
muitas salas para o funciona-
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Moreira César

mento burocrático e operacionais,
com capacidade para atender a
população do Distrito com mais
qualidade e melhores serviços.
Ao mesmo tempo que o Vereador elogia essa benfeitoria que
logo será iniciada e entregue para
a Polícia Civil do Distrito, para
uso em prol da população, Cal
também cobra o aumento do efetivo policial e que esta delegacia
passe a funcionar 24 horas por dia,
para que os policiais militares não
tenham que se deslocar do Distrito para a Delegacia da cidade,
para registrarem as ocorrências
e assim poderemos contar também com mais policiais fazendo
rondas e atendendo ocorrências
no período noturno.

Distrito

de

Moreira César Dr. Miguel Jacob

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.785, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Altera dispositivos da Lei n° 5.717, de 17.10.2014, que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da
Câmara Municipal de Pindamonhangaba”.
(Projeto de Lei n° 67/2015, de autoria da Mesa Diretora)
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. 1° O Art. 2° da Lei n° 5.717 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° A administração da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba será exercida pelo
Presidente da Câmara, assistido diretamente pelos Diretores dos Departamentos de Administração
e Legislativo”.
Art. 2° O inciso II do Art. 3° passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° (…)
II- de execução:
a) Departamento de Administração:
a.1) Divisão de Tecnologia da Informação;
a.2) Divisão de Recursos Humanos;
a.3) Divisão de Comunicação;
a.4) Divisão de Contabilidade e Tesouraria.
b) Departamento Legislativo:
b.1) Assessoria Legislativa de Organização e Planejamento.”
Art. 3° O Capítulo II – Dos Órgãos de Execução, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Seção I – Do Departamento de Administração
Art. 9° O Departamento de Administração é responsável por:
I- desempenhar serviço de licitações e compras, que compreende:
a) promover os procedimentos licitatórios para a aquisição de materiais, execução de obras e
serviços, em conformidade com a legislação pertinente;
b) manter atualizado o cadastro de fornecedores e de preços, com vistas a agilizar o procedimento
de compra;
c) organizar e arquivar os documentos relativos aos procedimentos licitatórios;
d) solicitar aos departamentos interessados que elaborem a descrição dos termos de referência
para aquisição de bens e serviços;
e) solicitar os pareceres que se fizerem necessários nas licitações;
f) instaurar os procedimentos destinados a apuração de entrega de bens ou prestação de
serviços em desconformidade com a licitação ou legislação pertinente, mediante provocação do
departamento competente.
II- desempenhar serviço de material e patrimônio, que compreende:
a) receber os bens adquiridos e verificar sua adequação com o objeto licitado, bem como, fiscalizar
a correção dos serviços contratados pela Câmara;
b) comunicar quaisquer irregularidades ou desconformidades encontradas nos bens e serviços
adquiridos para providências legais;
c) manter sob guarda e controle, em local apropriado, os materiais adquiridos, zelando pela sua
conservação e elaborando inventários periódicos, em consonância com a legislação pertinente;
d) controlar o estoque de materiais, mediante registro das entradas e saídas de materiais;
e) realizar o controle dos vencimentos dos contratos, bem como, verificar antecipadamente o
interesse da Câmara na sua prorrogação, se o caso, ou providenciar a solicitação de nova licitação
quando necessário;
f) desempenhar outras atividades relativas à gestão de suprimentos e patrimônio.
III- desempenhar serviço de gestão de transporte, que compreende:
a) providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos da Câmara;
b) conservar e manter os veículos em perfeita condição de uso, procedendo à manutenção
preventiva e corretiva dos mesmos;
c) providenciar veículos aos vereadores, sempre que a requisição for devidamente autorizada pela
Presidência;
d) controlar prestação de serviço dos motoristas, emitindo relatório mensal com controle de
quilometragem e combustível utilizado;
e) manter arquivo das informações concernentes às atividades desempenhadas.
IV- desempenhar serviço de zeladoria, segurança e manutenção das instalações da Câmara, que
compreende:
a) realizar a manutenção das instalações e equipamentos da Câmara, providenciando, quando
necessário, reparos;
b) realizar os serviços de telefonia;
c) realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas da Câmara;
d) manter o serviço de copa;
e) realizar os serviços de segurança nas instalações internas e externas da Câmara.
Art. 10 Compete à Divisão de Tecnologia, subordinada ao Departamento de Administração:
I- coordenar a manutenção e implementação do parque computacional e das redes de comunicação
da Câmara;
II- gerenciar os sistemas eletrônicos de processamento de dados administrativos e legislativo;
III- organizar o sistema de banco de dados pertinente a atividade administrativa e legislativa da
Câmara;
IV- prestar apoio técnico aos gabinetes dos vereadores e aos departamentos da Câmara, atendendo
suas necessidades específicas;
V- providenciar reparos e consertos dos equipamentos;
VI- propor e coordenar cursos e treinamentos pertinentes ao aprimoramento da utilização do parque
computacional e dos sistemas eletrônicos da Câmara;
VII- zelar pela segurança das informações dos trabalhos realizados pelos departamentos da
Câmara;
VIII- zelar pela segurança das comunicações eletrônicas dos servidores;
IX- coordenar e acompanhar os serviços de monitoramento interno e externo da Câmara.
Art. 10-A Compete à Divisão de Recursos Humanos, subordinada ao Departamento de
Administração:
I- desempenhar atividades concernentes à administração de pessoal, que compreendem:
a) promover a realização de concursos públicos para admissão de servidores;
b) planejar a alocação interna de pessoal, em conformidade com as suas respectivas atribuições e
as necessidades da Câmara;
c) elaborar, participar e desenvolver política de salários e benefícios da Câmara;
d) preparar os atos necessários à nomeação, manutenção e desinvestidura de servidores;
e) organizar e manter atualizados os prontuários e assentamentos individuais dos servidores e
vereadores;
f) controlar a frequência dos servidores, promovendo anotações nos seus respectivos
assentamentos individuais;
g) elaborar e gerir a folha de pagamento dos servidores, vereadores e estagiários;
h) preparar e controlar os atos de concessão de direitos e benefícios aos servidores, em
conformidade com a legislação vigente;
i) prestar esclarecimentos aos servidores sobre sua vida funcional;
j) gerenciar o sistema de avaliação de desempenho, participando da Comissão de Gestão de
Carreiras;
k) planejar, definir, normatizar e monitorar procedimentos de promoção à saúde e segurança do
trabalho do servidor da Câmara;
II- desempenhar atividades concernentes à formação, capacitação e treinamento de pessoal, que
compreendem:
a) elaborar programa de ação de recursos humanos, visando a atingir a qualidade dos trabalhos
legislativos e demais atividades desempenhadas na Câmara;
b) promover cursos, palestras e treinamentos, de acordo com as diretrizes de gestão de pessoas,
direcionados à capacitação e ao treinamento dos servidores da Câmara Municipal, em níveis
gerencial, tático e operacional, no sentido de fomentar o aprimoramento técnico;
c) coordenar e promover atividades que objetivem incrementar o clima organizacional, integrando
os servidores.
Art. 10-B Compete à Divisão de Comunicação, subordinada ao Departamento de Administração:
I- desempenhar serviço de comunicação, que compreende:
a) planejar e coordenar a produção e a edição de publicações e programas na mídia impressa e
eletrônica;
b) elaborar, para fins de divulgação interna, de clipping diário das principais notícias e informações
divulgadas nos meios de comunicação, inclusive referentes à Câmara de Vereadores e seus
membros;
c) auxiliar a Mesa da Câmara e os vereadores no contato com a imprensa;
d) dar cobertura às atividades da Câmara para divulgação;
e) fornecer à imprensa de informações sobre as atividades e matérias que tramitam na Câmara;
f) coordenar a produção de material gráfico de apoio a eventos e campanhas institucionais;
g) promover, sempre que possível e em datas oportunas, a recuperação e a divulgação da história
da Câmara;
h) promover a atualização permanente, e sempre que solicitado, das informações dos vereadores
no site da Câmara;
i) contribuir com a Divisão de Tecnologia da Informação no planejamento do site da Câmara,
opinando sobre temas afetos às funções do Departamento;
j) coordenar e executar as atividades concernentes à TV Legislativa;
k) definir a operacionalização dos sistemas de informações digitais para os públicos interno e
externo, em parceria com a Divisão de Tecnologia da Informação;
l) realizar outras atividades relacionadas à comunicação institucional.
II- desempenhar serviço de cerimonial, que compreende:
a) assessorar a Presidência e a Mesa nas ações protocolares;
b) programar e organizar visitas oficiais;
c) recepcionar autoridades e visitantes em geral, de acordo com as normas protocolares;
d) organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades e entidades de interesse das atividades
legislativas.
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II- desempenhar serviço de orçamento e contabilidade, que compreende:
a) realizar a escrituração;
b) elaborar as requisições e controlar o recebimento dos duodécimos, créditos adicionais e
transferências de dotações;
c) controlar a execução do orçamento em todas as suas fases, promovendo o empenho prévio
das despesas;
d) elaborar balancetes mensais e o balanço anual;
e) informar e instruir processos de pagamentos de despesas, verificando a respectiva
documentação e conferindo as faturas, notas fiscais e outros elementos lançados na nota de
empenho correspondente;
f) examinar o balanço anual e os balancetes mensais de controle de estoques, contabilizando-os;
g) elaborar proposta de orçamento de acordo com a orientação estabelecida pela Mesa da Câmara;
h) auxiliar na elaboração de minutas de projeto de lei ou de resolução, dispondo sobre abertura de
créditos adicionais, em conformidade com as determinações da Mesa da Câmara;
i) prestar assessoramento técnico especializado no exame das contas do Executivo Municipal;
j) preparar e encaminhar ao Executivo Municipal prestação de contas da Mesa da Câmara, para
envio ao Tribunal de Contas do Estado, em conformidade com os prazos legais;
k) elaborar e encaminhar relatórios de controle, conforme determinado pela legislação vigente;
l) emitir parecer nos projetos da Câmara ou da Prefeitura referentes ao Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentárias, e outros projetos que a matéria assim o exigir.”
Seção II – Do Departamento Legislativo
Art. 11 O Departamento Legislativo é responsável por:
I- desempenhar serviço de expediente legislativo, que compreende:
a) receber, protocolar e autuar as proposições, registrando o respectivo andamento em controles
apropriados;
b) encaminhar as proposições para as comissões;
c) controlar prazos e trâmites das proposições;
d) controlar os prazos para sanção ou promulgação;
e) preparar e digitar os autógrafos de lei, decretos legislativos, leis promulgadas pela Câmara,
resoluções, atos da Mesa, atos da Presidência e demais expedientes;
f) redigir as atas das sessões;
g) providenciar a publicação dos atos oficiais;
h) conferir os textos das leis publicadas com os respectivos autógrafos;
i) preparar e divulgar a ordem do dia;
j) coordenar os trabalhos desenvolvidos no plenário;
k) escriturar os livros de presença e inscrição de oradores na Tribuna Livre;
l) desempenhar outras atividades relacionadas ao processo legislativo.
II- desempenhar serviço de assessoria técnica, que compreende:
a) emitir pareceres técnicos sobre assuntos concernentes às proposições normativas;
b) propor à Mesa a convocação de autoridades para esclarecimentos de assuntos sob análise
legislativa;
c) providenciar perícias e estudos técnicos a respeito de assuntos públicos municipais, com vistas
a subsidiar proposições e decisões legislativas.
III- desempenhar serviço de assessoria às comissões, que compreende:
a) secretariar as reuniões das Comissões, lavrando as respectivas atas;
b) submeter ao despacho do Presidente das Comissões proposições e outros documentos a elas
distribuídos;
c) elaborar pareceres e ofícios solicitados pelas Comissões;
d) assessorar os trabalhos na realização dos relatórios conclusivos de comissões legislativas,
quando solicitado pelas referidas Comissões;
e) encaminhar os processos ao expediente, com os respectivos pareceres, para inclusão na ordem
do dia.
IV- desempenhar serviço de assessoria aos vereadores, que compreende:
a) elaborar ofícios e proposições sobre assuntos oficiais;
b) auxiliar o parlamentar na elaboração de proposições.
V- desempenhar serviço de documentação, que compreende:
a) organizar e manter os livros de leis, decretos legislativos, resoluções e demais normas referentes
a assuntos municipais;
b) proceder à reunião e a indexação da legislação e de outros atos normativos;
c) acompanhar as atividades legislativas efetuando o registro e a catalogação dos assuntos de
interesse da Câmara;
d) fornecer cópias de leis, decretos legislativos, resoluções ou outros atos às autoridades
competentes;
e) providenciar o tombamento e o arquivo dos livros da Câmara;
f) lavrar em livros próprios os termos de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por ocasião
da posse e do término dos mandatos;
g) promover a atualização permanente das informações das as matérias legislativas no site da
Câmara.
VI- desempenhar serviço de protocolo e arquivo, que compreende:
a) receber documentos e outros papéis, inclusive em versão eletrônica, que devam ser objeto de
protocolo, autuação e controle;
b) autuar e encaminhar às unidades competentes os processos e demais papéis;
c) prestar informações à Mesa Diretora, Vereadores e Diretores sobre processos e papéis
recebidos, expirados ou arquivados;
d) manter e arquivar documentos recebidos, bem como publicações de interesse do município,
veiculadas pelo Diário Oficial do Estado, pelo jornal oficial do município ou por outros órgãos de
imprensa;
e) providenciar a conservação e restauração de documentos;
f) reclamar, junto aos respectivos requisitantes, os processos retirados e não devolvidos no prazo
estabelecido.
Art. 4° O Art. 17 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 A Divisão de Tecnologia da Informação, a Divisão de Recursos Humanos, a Divisão de
Comunicação e a Divisão de Contabilidade e Tesouraria serão coordenadas por empregados
concursados, em função de confiança, cujas exigências e atribuições constam, respectivamente,
do Anexo III .”.
Art. 5° Fica alterado o Anexo I – Organograma da Lei n° 5.717, conforme Anexo I deste Projeto
de Lei.
Art. 6° A denominação Diretor de Administração e Finanças constante no Anexo II da Lei 5.717/2014
passa a ser Diretor do Departamento de Administração.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições, estabelecidas pela Lei Municipal n. 4793 de 21 de maio de 2008,
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida-PMCMV;
CONSIDERANDO o Decreto n° 7.499, de 16 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n° 11.977,
de 07 de julho de 2009;
CONSIDERANDO a Portaria n° 610, de 26 de dezembro de 2011 e a Portaria nº 595 de 18 de
dezembro de 2013, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o
processo de seleção dos beneficiários do PMCMV;
CONSIDERANDO a Resolução CMAS n° 16, de 22 de novembro de 2012; e, finalmente,
CONSIDERANDO a deliberação da primeira reunião Ordinária do Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, realizada em três de março de dois mil e
quinze,
RESOLVE:
Artigo 1° - Fica aprovado o Relatório de Gestão do Fundo Local de Habitação de Interesse Social
dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e Declarações dos exercícios dos anos de 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS.
Artigo 2º - Esta Resolução entre em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2015.
Marcos Antonio Guerrero
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.199, DE 18 DE JUNHO DE 2015.
Homologa a Resolução nº 1/2015 do Fundo de Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADA o a Resolução nº 1/2015 do Fundo de Municipal de Habitação de
Interesse Social – FHIS.
Art. 2º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
A CONFAB INDUSTRIAL S/A torna publico que requereu da CETESB, a Licença
Prévia e de Instalação da linha transportadora do bunker da Fábrica 1, sito à avenida
Gastão Vidigal Neto, 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP.

R E S O L V E:Art. 1º Retificar o inc.II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.452, de 10 de abril de 2015, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
II – Localização do Loteamento: Estrada Municipal do Pinheiro – Bairro do Atanázio – Terreno
composto pelo terreno desmembrado e pela área remanescente “1” “Fazenda Rio Preto”, Matrícula
nº 55.248 do Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla
SE 15-16-06-032-000, arquivada no Processo Externo da PMP nº 987, de 15 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Externo nº 987/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.486, DE 18 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR a Sra. Leni Teixeira Felix, encarregada de setor, para substituir o Sr. Thiago
Vieira Carvalho, assessor de planejamento e acompanhamento orçamentário, durante o período
em que o mesmo encontrar-se em férias, de 25 de junho de 2015 a 13 de junho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.487, DE 18 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve CESSAR a designação do Prof. Rubens da Silva André Junior para a função de
Gestor de Atividades Esportivas e de Lazer, a partir de 07 de fevereiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro
de 2014.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.503, DE 11 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 24 de maio de 2015,
nos termos do Memorando nº 712/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2015, comissão constituída pela
Portaria Interna nº. 9.437, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Interno nº 34252/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 24 de maio de 2015.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo 712/15-DRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.504, DE 11 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 24 de maio de 2015,
nos termos do Memorando nº 713/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2015, comissão constituída pela
Portaria Interna nº. 9.436, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Interno nº 34248/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 24 de maio de 2015.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo 713/15-DRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PORTARIA INTERNA Nº 9.505, DE 11 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 24 de maio de 2015,
nos termos do Memorando nº 714/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 015/2015, comissão constituída pela
Portaria Interna nº. 9.435, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Interno nº 35701/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 24 de maio de 2015.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo 714/15-DRH

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
ANEXO I – ORGANOGRAMA

PORTARIA INTERNA Nº 9.508, DE 16 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar, pelo período de 08 a 28 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão constituída
através da Portaria Interna nº 9.450, de 10 de março de 2015, Processo Administrativo Disciplinar
nº 006/2015, nos termos do Memorando nº 799/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 799/2015-DRH-Serviço de Procedimentos Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.509, DE 16 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar, pelo período de 08 a 28 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão constituída
através da Portaria Interna nº 9.437, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Administrativo Disciplinar
nº 008/2015, nos termos do Memorando nº 798/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 798/2015-DRH-Serviço de Procedimentos Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO N° 1, DE TRES DE MARÇO DE 2015.
ESTABELECE APROVAÇÃO DOS RELATORIOS DE GESTÃO DO FUNDO LOCAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FLHIS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E
2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA GERAL Nº 4.483, DE 16 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,

Art. 7° Fica alterado o Anexo III – Funções de Confiança, com a seguinte inclusão:

Art. 10-C Compete à Divisão de Contabilidade e Tesouraria, subordinada ao Departamento de
Administração:
I- desempenhar serviço de tesouraria, que compreende:
a) fixar as diretrizes para a gestão de programação financeira, administrando as ações de
recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros valores;
b) controlar o movimento do numerário pelo livro-caixa e pelas contas-correntes bancárias,
prestando contas;
c) controlar a conta bancária da Câmara, fornecendo, periodicamente, a posição dos depósitos;
d) realizar depósitos e retirar talões de cheques para movimentação de conta bancária da Câmara;
e) efetuar pagamentos referentes às obrigações trabalhistas e controlar os pagamentos a serem
liberados.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
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DECRETO Nº 5.195 DE 15 DE JUNHO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº. 5.774, de 20 de maio de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 332.227,33 (Trezentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e
trinta e três centavos), para adequação orçamentária, no Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, referente repasses às Entidades Sociais. A classificação orçamentária será:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FMDCA/ GESTÃO
2002 		
Promoção Social
08.243.0019.3
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica
14.21 FMDCA/GESTÃO
1009 		
Auxílios às Entidades Sociais
08.243.0019.3
4.4.50.42 – Auxílios				

R$

280.742,94

R$

51.484,39

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte das seguintes dotações:
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FMDCA/GESTÃO
2002 		
Promoção Social
08.243.0019.3
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (525)
R$ 218.014,95
14.21 FMDCA/GESTÃO
1009 		
Auxílios às Entidades Sociais
08.243.0019.3
4.4.50.52 – Equipamentos e Material Permanente (627) R$ 114.212,38

PORTARIA INTERNA Nº 9.510, DE 16 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar, pelo período de 08 a 28 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão constituída
através da Portaria Interna nº 9.436, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Administrativo Disciplinar
nº 014/2015, nos termos do Memorando nº 801/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - ecretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 801/2015-DRH-Serviço de Procedimentos Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.511, DE 16 DE JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretário de Administração,
Resolve sobrestar, pelo período de 08 a 28 de junho de 2015, os trabalhos da Comissão constituída
através da Portaria Interna nº 9.435, de 06 de fevereiro de 2015, Processo Administrativo Disciplinar
nº 015/2015, nos termos do Memorando nº 800/15-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 800/2015-DRH-Serviço de Procedimentos Disciplinares

Art. 3º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídic

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica a alteração da data do pregão presencial
nº 01/15 para o dia 08/07/2015 às 08:30, que cuida da contratação de empresa especializada para
fornecimento, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 01 (um) link de acesso
à internet com velocidade mínima nominal de 10 Mbps (dez megabits por segundo), na mesma
modalidade e mesma condição. Maiores informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara,
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h às 12h e das 13h30
às 17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site
www.camarapinda.sp.gov.br sem ônus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO PREGÃO Nº 142/2015
A Prefeitura comunica que o PP nº. 142/15 que cuida da “Aquisição de materiais elétricos para
atendimento de manutenção de praças, quadras, remefis, prédios públicos, ampliações em diversas
obras, casas populares e instalações festivas”, fica adiado “sine-die” para análise da impugnação,
motivada pela empresa 7R Comercial Ltda. ME.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2015.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca todos os sócios, quites e em
pleno gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua
dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de Junho de 2015, às
14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberação da Prestação de Contas
e Relatório de Atividades do exercício de 2014, com o Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo
número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra
mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 23
de Junho de 2015 – Sebastião de Melo Neto – Presidente

6

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

24 DE JUNHO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N º 5.786, DE 23 DE JUNHO DE 2015.
Institui o Plano Municipal de Educação de
Pindamonhangaba 2015-2025
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. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de
Educação, com duração de dez anos, na forma
contida no Anexo I desta lei.
Art. 2º O Plano Municipal de Educação foi
elaborado sob a supervisão da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com
participação da sociedade, por meio da
Comissão Coordenadora do Plano Municipal
de Educação e em consonância com o Plano
Nacional de Educação e demais legislações
educacionais.
Art. 3º O Plano Municipal de Educação,
apresentado em consonância com a Lei
Federal nº 13.005/14 que instituiu o Plano
Nacional de Educação e em conformidade
a Constituição Estadual, com o art. 197
da Lei Orgânica do Município, e parágrafo

único do art. 55 da Lei Complementar nº
03/2006, reger-se-á pelos princípios da
democracia e da autonomia, buscando
efetivar as diretrizes da política municipal
de educação.
Art. 4º O Plano Municipal de Educação contém
a proposta educacional do Município, com suas
respectivas diretrizes, objetivos, metas e ações,
conforme documento anexo.
Art. 5º Será de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, em conjunto
com Conselho Municipal de Educação e
o Fórum Municipal de Educação, avaliar
a execução do PME, estabelecendo os
mecanismos necessários ao acompanhamento
das metas.
Art. 6º O Fórum Municipal de Educação
a ser instituído mediante norma própria
será convocado anualmente para o
acompanhamento
da
execução
das
metas e ações previstas no Anexo I desta
lei, emitindo parecer sobre a situação
encontrada.
§ 1º O Fórum Municipal de Educação de que

trata o caput deste artigo será constituído por
representantes da sociedade civil, do Poder
Executivo e dos demais órgãos do poder
público ligados à educação que atuam no
Município; sua composição e o mecanismo
de eleição dos representantes deverão ser
normatizados em lei específica.
§2º O Fórum Municipal de Educação será
convocado, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos a
partir da aprovação desta lei, com o objetivo de
avaliar, rever e propor a adequação das metas
e estratégias contidas no Anexo I desta lei.
Art. 7º O Conselho Municipal de Educação
deverá coordenar as atividades do Fórum
Municipal de Educação para acompanhar as
ações do Poder Executivo tendo em vista o
cumprimento das metas e estratégias previstas
no Anexo I desta lei, emitindo pareceres,
orientações e regulamentações necessárias à
concretização do PME.
Art. 8º O Executivo Municipal, por meio da
Secretaria de Educação e Cultura, fará ampla
divulgação do conteúdo do PME junto aos
profissionais do magistério público municipal,
discentes e população em geral.

Art. 9º A Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de
Educação e do Fórum Municipal de Educação,
diligenciará para que as medidas associadas e
complementares às constantes no PME sejam
adotadas pelos demais setores e unidades da
administração.
Art. 10 A execução do PME e o cumprimento
de suas metas serão objeto de monitoramento
contínuo e de avaliações periódicas, realizados
pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
II – Poder Legislativo e Comissão de Educação
da Câmara dos Vereadores;
III – Conselho Municipal de Educação de
Pindamonhangaba
IV – Fórum Permanente de Educação, que
deverá ser constituído no primeiro ano de
vigência deste PME por lei específica e
composto de forma paritária entre sociedade
civil e poder público.
§1º Compete, ainda, às instâncias referidas no
caput:
I – Divulgar a cada três anos os resultados

do monitoramento e avaliações nos
respectivos
sítios
institucionais
da
internet e nas Conferências Municipais de
Educação;
II – Analisar e propor políticas públicas para
assegurar a implementação das estratégias e
o cumprimento das metas;

Art. 12 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão por conta das verbas
orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário, e de outros recursos captados
na esfera estadual e federal no decorrer da
execução do plano.

III - Analisar e propor a revisão do percentual de
investimento público em educação.

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.

§2º O Fórum Permanente de Educação, além
da atribuição referida no caput:
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I – fiscalizará a execução do PME e o
cumprimento de suas metas;
II – promoverá a articulação das Conferências
Municipais com as conferências regionais,
estaduais e federais, considerando as
especificidades de cada instância.
Art. 11 O Município de Pindamonhangaba
incluirá, nos Planos Plurianuais e nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais,
dotações destinadas a viabilizar a execução
desta lei.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretaria de Educação e Cultura.
Registrado e publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 23 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 78 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROPOSTA DE METAS E ESTRATÉGIAS PARA O
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015-2025
Meta 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até
o final da vigência deste Plano Municipal de Educação (PME).
Estratégias:
1.1) definir metas de expansão da rede pública de Educação Infantil do Município segundo padrão
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença
entre as taxas de frequência à Educação Infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do
quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais
baixo;
1.3) realizar e publicar anualmente, com a colaboração dos demais entes federados e no âmbito do
Município, com o apoio da Secretaria de Saúde e Assistência Social o levantamento da demanda
manifesta por Educação Infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar
o atendimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco anos), priorizando as que se encontram em
situação de maior vulnerabilidade social;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches;
1.5) criar e implementar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade,
programa municipal de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de Educação
Infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da Educação Infantil, a ser
realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir
a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes
de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública;
1.8) promover e garantir a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da Educação Infantil,
assegurando, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior;
1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação
para todos os profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e
propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensinoaprendizagem e as teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
1.10) manter e ampliar o atendimento das populações do campo e populações itinerantes na
Educação Infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição
territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a
atender às especificidades dessas comunidades, garantida a consulta prévia e informada;
1.11) priorizar e garantir o acesso à Educação Infantil com a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da Educação Básica;
1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio
da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento
integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.13) preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que
atendam a parâmetros nacionais de qualidade quanto à estrutura e ao currículo, e a articulação
com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no
Ensino Fundamental;
1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças
na Educação Infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância;
1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de
opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;
1.16) estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero)
a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, em parceria com demais órgãos públicos e instituições sediadas no Município.
Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental de Nove Anos para toda a população de 6 (seis)
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.
Estratégias:
2.1) o Município deverá elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação proposta de
direitos e objetivos de aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental matriculados em sua
rede de ensino, no prazo de até 02 (dois) anos a contar da aprovação dos parâmetros e diretrizes
nacionais;
2.2) o Município implementará, após aprovação pelo Conselho Municipal de Educação, proposta
de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com a Base Nacional
Comum curricular do Ensino Fundamental;
2.3) utilizar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do Ensino
Fundamental;
2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude e em
articulação com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;
2.6) utilizar tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo
e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades
da educação especial, da educação de jovens, adultos e idosos e das escolas do campo;
2.7) disciplinar, no âmbito da Rede Municipal de Ensino e em articulação com as demais redes
de ensino do município, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do
calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas
da região;
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de incentivar
a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos
espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as unidades escolares e as
famílias;
2.10) manter o Ensino Fundamental para os anos iniciais para as populações do campo e ampliar
a oferta neste segmento, considerando a demanda das comunidades rurais, garantida a consulta
prévia e informada;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Fundamental, com garantia de qualidade,
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;
2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediante certames e concursos municipais;
2.13) promover, com a supervisão de profissionais especializados, atividades de desenvolvimento
e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo municipal.
Meta 3: Apoiar as iniciativas da Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba que visem
a universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e a elevação, até o final do período de vigência deste PME, da taxa líquida
de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento)
Estratégias:
3.1) acompanhar a implantação das propostas de renovação do ensino médio que tenham a
finalidade de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela
relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível
e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição e o uso de equipamentos,
laboratórios e material didático específico, além de incentivar a formação continuada de professores
e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
3.2) acompanhar a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
estabelecidos de acordo com a Base Nacional Comum curricular do Ensino Médio;
3.3) estimular a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da
prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
3.4) apoiar programas e ações de correção de fluxo do Ensino Fundamental e Médio, que prevejam
o acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado com a adoção
de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;
3.5) auxiliar, na medida de sua capacidade e em conformidade com a legislação municipal, na
divulgação da oferta do Ensino Médio integrado à educação profissional para as populações do
campo e para as pessoas com deficiência, consideradas as especificidades destes segmentos e as
metas da Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba;
3.6) atuar de forma articulada com a Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, com apoio dos
conselhos municipais e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência
e juventude e com a colaboração das famílias, no processo de estabelecimento de mecanismos
para o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens
beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no Ensino Médio, quanto à frequência,
ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como monitorar as situações de
discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo
de drogas e gravidez precoce;
3.7) colaborar com a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola,
por meio dos serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;
3.8) estimular a participação em programas de educação e de cultura para a população urbana
e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, como
dimensões formadoras, articuladas à educação, nos projetos político-pedagógicos e no plano de
desenvolvimento institucional, na organização e gestão dos currículos, com qualificação social e
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
3.9) identificar a demanda e a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a
distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, considerando o atendimento com qualidade de
toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);
3.10) apoiar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de
discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão, em colaboração
com órgãos estaduais e conselhos municipais;
3.11) colaborar com a divulgação de cursos das áreas tecnológicas e científicas das instituições
públicas de forma a incentivar a matrícula dos adolescentes residentes no Município nestes cursos.
Meta 4: Universalizar, no prazo de vigência deste PME, para a população de 0 (zero) a
17 (dezessete) anos e aos alunos da Educação de Jovens e Adultos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de condições plenas de acessibilidade, em sistema
educacional inclusivo, com salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.1) monitorar, por meio do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação - FUNDEB, se as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública
que recebem atendimento educacional especializado complementar e suplementar, têm sido
contabilizadas no Censo Escolar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na Educação Básica
regular, bem como verificar as matrículas efetivadas, conforme o Censo Escolar mais atualizado, na
Educação Especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos
da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar e
especializado à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado
o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;
4.3) garantir, considerada a demanda e a disponibilidade de recursos federais, estaduais e
municipais, a ampliação e a manutenção, ao longo deste PME, das salas de recursos multifuncionais
e assegurar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional
especializado nas escolas urbanas e do campo;
4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar
e suplementar, a todos (as) os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e dificuldades acentuadas de aprendizagem,
matriculados na Rede Municipal de Ensino e também necessidades identificadas por meio de
observação escolar, em avaliação feita por profissionais capacitados, ouvidos a família e o aluno;
4.5) garantir a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de assistência social, neurologia,
neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia, psicopedagogia e psicologia,
para apoiar o trabalho dos (as) professores da Educação Básica pública com os (as) alunos (as)
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e
dificuldades acentuadas de aprendizagem;
4.6) implementar programa que promova a acessibilidade nas instituições públicas, para assegurar
o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência garantindo que as escolas
construídas a partir de 2015 sejam acessíveis e promovam a mobilidade externa e interna dos
alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e
da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando,
ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos
(as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação;
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira
língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as)
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, nas escolas públicas da Rede
Municipal de Ensino, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos
arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do
Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;
4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação
de deficiência e assegurando a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado;
4.9) estabelecer, estratégias sistematizadas para a promoção, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como para
a permanência e o desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas
de transferência de renda, objetivando o combate às situações de discriminação, preconceito e
violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, à adolescência e à juventude;
4.10) garantir a utilização de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de
tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições
de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação;
4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação
de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e
dificuldades acentuadas de aprendizagem que requeiram medidas de atendimento especializado;
4.12) promover, implementar e garantir progressivamente a articulação intersetorial entre órgãos
e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias,
com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento
escolar, na Educação de Jovens e Adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais
do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória matriculadas
regularmente nesta modalidade, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
4.13) disponibilizar equipes de profissionais da educação e demais áreas, bem como capacitálas para atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta
de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares
pedagógicos, tutores, cuidadores, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para
surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues;
4.14) utilizar, no terceiro ano de vigência deste PME, indicadores nacionais de qualidade e política
de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam
atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação;
4.15) promover, em articulação com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, o Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa
demográfica e estatística para a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero)
a 17 (dezessete) anos residentes no Município;
4.16) estabelecer diálogo com instituições de ensino superior para conhecimento do currículo dos
cursos de licenciatura e demais cursos de formação para profissionais de educação, inclusive em
nível de pós-graduação, observando se atendem ao disposto no caput do art. 207 da Constituição
Federal, quanto aos referenciais teóricos, as teorias de aprendizagem e aos processos de ensinoaprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; fomentando a realização de
fóruns, seminários e cursos de extensão voltados à temática da educação inclusiva;
4.17) promover e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.18) estabelecer parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e
a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários
ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino;
4.19) estabelecer parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, no máximo,
até o final do 3o (terceiro) ano do Ensino Fundamental, considerando durante o processo
de alfabetização as especificidades das crianças com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e dificuldades acentuadas de aprendizagem.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização
dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir
a alfabetização plena de todas as crianças; consideradas as especificidades das crianças com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e dificuldades acentuadas de aprendizagem.
5.2) participar de avaliação nacional periódica e específica para aferir a alfabetização das crianças,
bem como estimular no âmbito da Rede Municipal de Ensino a sistematização de instrumentos de
avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos
e alunas até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental; consideradas as especificidades das
crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e dificuldades acentuadas de
aprendizagem.
5.3) garantir o uso de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a diversidade de métodos e propostas para a alfabetização e favoreçam a melhoria
do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
5.4) garantir a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, quando
estabelecidas no município, com o uso de materiais didáticos específicos, e desenvolver
instrumentos de acompanhamento que considerem a identidade cultural destas comunidades;
5.5) promover e estimular a formação inicial e garantir a formação continuada de professores (as)
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização;
5.6) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem o estabelecimento de terminalidade
temporal, quando necessário, após avaliação multiprofissional e autorização da Diretoria Regional
de Ensino, consultado o Conselho Municipal de Educação.
Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos
(as) da Educação Básica.
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União e do Estado, a oferta de Educação Básica pública em tempo
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinar, inclusive
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano
letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.2) reestruturar, com apoio financeiro da União e do Estado, as escolas públicas para que
contem com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3) aderir a programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, no qual se
preveja a instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos,
bem como a produção de material didático e a formação de recursos humanos para a educação
em tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos
e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus,
teatros, cinemas e planetários nos quais possam ser desenvolvidas atividades com os alunos da
rede pública;
6.5) estimular e fortalecer, em regime de colaboração com o estado a aplicação da gratuidade
de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação
da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de Educação Básica, de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.6) atender, em regime de colaboração entre o Estado e o Município, as escolas do campo na
oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se
as peculiaridades locais;
6.7) oferecer a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos, assegurando-lhes atendimento educacional especializado complementar e suplementar
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola, de escolas próximas ou em
instituições especializadas, além do aperfeiçoamento dos profissionais que atuarão junto a esses

alunos;
6.8) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando
a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.
Meta 7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades
oferecidas no município, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a
contribuir para o alcance das médias nacionais para o IDEB.
Estratégias:
7.1) implantar diretrizes pedagógicas para a Educação Básica de acordo com a Base Nacional
Comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem dos (as) alunos (as) para cada
ano do Ensino Fundamental atendido na Rede Municipal de Ensino e acompanhar a implantação
de diretrizes para os anos do Ensino Fundamental e Médio atendidos pela Rede Estadual de Ensino
cujas unidades escolares encontram-se instaladas no município, respeitada a diversidade regional
e local;
7.2) assegurar o alcance das metas projetadas para o IDEB no segmento atendido pela Rede
Municipal de Ensino e apoiar, em conformidade com a legislação educacional, as iniciativas para
o alcance das metas projetadas para os demais anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
cujas classes estão sob responsabilidade da Rede Estadual de Ensino;
7.3) promover, com base em orientações do Ministério da Educação, avaliação institucional com
base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4) divulgar, estimular, valorizar a participação no processo contínuo de auto - avaliação das
escolas pública de Educação Básica, por meio utilização de instrumentos de avaliação que orientem
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico,
a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática;
7.5) formalizar e executar, a partir do primeiro ano de implantação do PME, o Plano de Ações
Articuladas (PAR) para Pindamonhangaba dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria
da gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar;
7.6) identificar as escolas da Rede Municipal de Ensino com IDEB abaixo da média nacional,
garantir-lhes assistência técnica a partir da adesão a programas federais para que alcancem
padrão de qualidade e as metas projetadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental e
monitorar o desenvolvimento destes programas em relação à gestão de recursos nas unidades da
Rede Municipal de Ensino.
7.7) apoiar as iniciativas da Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba voltadas ao
estímulo à participação dos alunos da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
7.8) avaliar a qualidade da educação especial, bem como a qualidade da educação bilíngue para
surdos, com base em indicadores específicos desenvolvidos pelo governo federal;
7.9) promover, na Rede Municipal de Ensino, ações que colaborem com as políticas públicas de
forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores
índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o
último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos índices das escolas públicas
vinculadas à Secretaria de Educação e Cultura;
7.10) divulgar bienalmente, de forma ampla, os resultados pedagógicos dos indicadores do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do IDEB, relativos às escolas da
Rede Municipal de Ensino, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a
indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as),
e garantindo a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação
do sistema de avaliação;
7.11) colaborar, na medida de sua capacidade e respeitadas a legislação nacional e local, para a
melhoria do desempenho dos alunos da Educação Básica nas avaliações da aprendizagem no
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, de acordo com as metas nacionais;
7.12) incentivar o uso de tecnologias educacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio e efetivar, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantindo a diversidade
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais
abertos, efetivar o acompanhamento dos resultados, assim como promover a formação continuada
dos profissionais do magistério de sua rede de ensino na área de tecnologia aplicada à educação;
7.13) garantir, conforme legislação específica do Programa Nacional de Transporte Escolar, o
transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na faixa etária da
educação escolar obrigatória, no turno em que se encontram matriculados e viabilizar, o transporte
escolar gratuito e adequado para os alunos da educação especial no turno em que estiverem
matriculados e no contraturno, quando frequentarem salas de recursos multifuncionais ou
programas de atendimento educacional especializado, visando reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população
do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais;
7.15) universalizar o acesso à rede mundial de computadores e triplicar, até o final da década, a
relação computador/aluno (a) nas escolas da Rede Municipal de Ensino, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.16) apoiar tecnicamente a gestão escolar das unidades da Rede Municipal de Ensino beneficiadas
por programa federal de transferência direta de recursos financeiros e garantir a participação
da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando a ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
7.17) aderir aos programas federais para suplementação da oferta de material didático-escolar,
transporte gratuito, alimentação e assistência à saúde, considerando as especificidades das
populações do campo, itinerantes, da educação de jovens, adultos e idosos e dos estudantes da
educação especial;
7.18) assegurar a todas escolas da rede pública de ensino o acesso à energia elétrica, abastecimento
de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos
a espaços para a prática esportiva, a bens culturais, artísticos e a equipamentos e laboratórios de
ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.19) implementar programa municipal de reestruturação e aquisição de equipamentos para creches
e escolas da Rede Municipal de Ensino, visando à equalização das oportunidades educacionais nas
diferentes regiões do município;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica nas creches
e escolas da Rede Municipal de Ensino, criando, inclusive, mecanismos para implementação das
condições necessárias para a instalação e funcionamento de bibliotecas escolares, com acesso a
redes digitais de computadores, inclusive a internet;
7.21) considerar os parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos nacionalmente, conforme
previsto no Plano Nacional de Educação, para dos serviços de Educação Básica, utilizando-os
como referência para a infraestrutura das escolas, aquisição de recursos pedagógicos, entre outros
insumos relevantes para a melhoria da qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria
de Educação e Cultura, bem como participar de programa nacional de formação inicial e continuada
para o pessoal técnico das secretarias de educação;
7.23) garantir políticas de prevenção e combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como
a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover
a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade, em
parceria com órgãos públicos e demais instituições que atuem no município;
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens
matriculados na Rede Municipal de Ensino que se encontram em regime de liberdade assistida e
em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, em parceria com órgãos públicos e demais instituições que atuem no
município e incentivar a continuidade de seus estudos nas unidades da Rede Estadual de Ensino
que atendem aos demais ciclos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira
e indígena e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro
de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, e de populações
itinerantes, quando estabelecidas no território municipal, respeitando a articulação entre os
ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação
da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas
particulares de organização do tempo; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta
de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento
em educação especial;
7.27) adequar os currículos escolares e propostas pedagógicas específicas para as escolas do
campo, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às comunidades rurais e considerando o
fortalecimento das práticas socioculturais, utilizando materiais didáticos específicos, inclusive para
os (as) alunos (as) com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, fortalecendo o vínculo na participação dos colegiados,
com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar
o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito municipal, estadual
e federal, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte
e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a
melhoria da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e
da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, estabelecendo estratégias para o
acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola, identificando motivos
de ausência e baixa frequência;
7.31) garantir ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação,
como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.32) considerar os resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo (SARESP), quando houver a participação da Rede Municipal de Ensino por adesão
ao processo avaliativo, e os resultados do SAEB, na orientação de políticas públicas e as práticas
pedagógicas no município,
7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do
Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras,
bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras
da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem, com apoio do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Cultura,
Coordenação Municipal de Bibliotecas Públicas e Academia Pindamonhangabense de Letras;
7.34) promover ações de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para
consolidar política de preservação da memória e do patrimônio ambiental, histórico e cultural local
e regional, com o apoio do Departamento de Patrimônio Histórico, do Departamento de Cultura, do
Departamento de Meio Ambiente e dos conselhos municipais destas áreas;
7.35) promover a regulação da oferta da Educação Infantil pela iniciativa privada, entidades
filantrópicas ou comunitárias sem fins lucrativos que atuem especificamente neste segmento,
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação, fortalecendo o
Conselho Municipal de Educação para atuação conjunta com a Secretaria de Educação e Cultura
do município e a Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba;
7.36) efetivar políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.
(continua)
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PROPOSTA DE METAS E ESTRATÉGIAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015-2025

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano,
para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte
e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias:
8.1) apoiar o uso de programas e de tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento
pedagógico individualizado e para recuperação e progressão, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais
considerados;
8.2) manter e fortalecer programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados
a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;
8.3) garantir, em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura, acesso gratuito a exames de
certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio;
8.4) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados,
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado e o Município para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as)
estudantes na rede pública regular de ensino;
8.5) criar, promover e intensificar a busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à
juventude.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo funcional
no município, de forma a contribuir para o alcance dos percentuais indicados no Plano Nacional de
Educação.
Estratégias:
9.1) assegurar a oferta gratuita da Educação Básica para jovens, adultos e idosos que a ela não
tiveram acesso na idade própria, em especial nas áreas do município em que se identificam índices
de maior vulnerabilidade social;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens, adultos e idosos com Ensino Fundamental incompleto e
colaborar, na medida de sua capacidade, com a Diretoria Regional de Ensino na identificação dos
munícipes que não concluíram o Ensino Médio, para identificar a demanda ativa por vagas na
modalidade de educação específica para este segmento da sociedade;
9.3) implementar ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos com garantia de continuidade
da escolarização básica;
9.4) monitorar, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, a frequência de jovens, adultos e idosos
beneficiários de programas nacionais de transferência de renda que estejam matriculados em
classes de EJA, de forma a contribuir para sua permanência e para a conclusão com sucesso da
etapa de ensino em que se encontram;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para a Educação de Jovens e Adultos, promovendo-se
busca ativa em parceria com organizações da sociedade civil, a Secretaria de Saúde e Assistência
Social, os conselhos municipais e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, representada
no município pela Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhangaba e com a colaboração dos
meios de comunicação locais;
9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização
de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade e a qualidade do ensino ofertado;
9.7) aderir a programas suplementares disponibilizados pelo governo federal para atendimento aos
(às) estudante da Educação de Jovens e Adultos e idosos com oferta de transporte, alimentação
e ações de saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em
articulação com a área da saúde;
9.8) assegurar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, para os anos iniciais do Ensino
Fundamental e incentivar a continuidade de estudos nos demais segmentos do Ensino Fundamental
e Médio, nas classes mantidas pela Rede Estadual de Ensino, às pessoas privadas de liberdade
em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das
professoras que atuam nesta modalidade e a implementação de diretrizes nacionais em regime de
colaboração;
9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na Educação de Jovens e Adultos, no
segmento atendido pela Rede Municipal de Ensino, que visando o desenvolvimento de modelos
adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as);
9.10) apoiar a divulgação de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as)
com deficiência, em articulação com os demais sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por
meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias
assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população, além de contribuir
para a divulgação do PRONATEC e do programa VENCE;
9.11) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas
à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais
e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização
e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do
envelhecimento e da velhice nas escolas, inclusive estabelecendo parcerias com associações e
centros que atendam a população idosa para a oferta de EJA no período diurno, conforme demanda.
Meta 10: Estimular a oferta de matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos
Fundamental e Médio, na forma integrada à educação profissional, de forma a alcançar o
mínimo de 25% proposto no PNE
Estratégias:
10.1) participar de programa nacional de Educação de Jovens e Adultos voltado à conclusão
do Ensino Fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da
Educação Básica;
10.2) estimular a expansão das matrículas na Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação
do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;
10.3) fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação profissional, em
cursos planejados de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e
considerando as especificidades das populações itinerantes, do campo, pessoas com deficiência e
baixo nível de escolaridade, inclusive na modalidade de educação a distância;
10.4) aderir a programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jovens e
Adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.5) efetivar a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a formação
básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a
organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas;
10.6) apoiar a implementação de currículos e propostas pedagógicas específicas para a Educação
de Jovens e Adultos, estimulando a produção de materiais didáticos afins à modalidade e
incentivando a educação profissional;
10.7) fomentar a utilização de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação
continuada de docentes das redes públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos articulada
à educação profissional;
10.8) expandir a oferta de Educação de Jovens e Adultos articulada à educação profissional, de
modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se
formação específica dos professores e das professoras e a efetivação de diretrizes nacionais, em
regime de colaboração.

12.2) buscar parcerias para a ampliação da oferta de vagas na Educação Superior pública e
estimular a instalação de novas instituições de ensino superior no município;
12.3) incentivar o desenvolvimento de programas municipais que estimulem o acesso, a permanência
e a conclusão com sucesso nos cursos superiores frequentados pelos munícipes;
12.4) promover a instalação e o funcionamento de instituições de ensino superior, públicas e
gratuitas, que atuem na formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo
nas áreas de ciências, matemática, língua portuguesa e estrangeira, bem como para atender ao
déficit de profissionais em outras áreas específicas;
12.5) garantir a manutenção de programa municipal de bolsas de estudos para os estudantes que
ingressarem na educação superior,
12.6) articular-se com as instituições de ensino superior para que as unidades de ensino das redes
públicas que oferecem a educação básica tornem-se espaços para desenvolvimento de projetos de
extensão universitária e demais atividades voltadas ao aprimoramento dos estudantes do Ensino
Superior e das comunidades beneficiadas por estas ações;
12.7) disponibilizar aos estudantes do Ensino Superior as unidades de ensino da rede pública para
o desenvolvimento de estágios obrigatórios e incentivar as empresas instaladas no município para
que recebam estudantes como estagiários;
12.8) promover políticas afirmativas para a garantia de acesso dos grupos historicamente menos
favorecidos ao Ensino Superior;
12.9) promover, por meio da Secretaria de Planejamento, o levantamento quanto às condições
de acessibilidade nas instituições de Ensino Superior instaladas no município; identificar as
adequações necessárias e incentivar iniciativas para que se efetive de forma acessível o pleno uso
dos espaços e equipamentos por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiências;
12.10) estabelecer estratégias para que ocorra o diálogo entre as redes de ensino responsáveis
pela Educação Básica e as instituições de Ensino Superior de modo que os estudos, pesquisas e
currículos desenvolvidos nos cursos superiores mantenham relação com a realidade e a identidade
local;
12.11) incentivar a criação de programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente
em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito municipal, na FATEC e demais instituições
públicas de ensino que se instalarem em Pindamonhangaba, tendo em vista o enriquecimento da
formação de nível superior;
12.12) incentivar o atendimento específico a populações do campo e demais populações
historicamente desfavorecidas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de
profissionais que atuem junto a essas comunidades;
12.13) colaborar, na medida de sua capacidade, com o mapeamento da demanda local de formação
de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências
e matemática, língua portuguesa e estrangeira e demais áreas específicas, considerando as
necessidades do desenvolvimento do município e da região, a inovação tecnológica e a melhoria da
qualidade da Educação Básica;
12.14) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação
superior pública;
12.15) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais cujo
ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de
adesão a programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição
para a ampliação de vagas no município, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de
ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da Educação Básica;
12.16) fortalecer a articulação entre os órgãos públicos das três esferas de governo visando
melhorar as redes físicas de laboratórios multifuncionais das Instituições de Ensino Superior e
Instituições Científicas e Tecnológicas nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias
nacionais de ciência, tecnologia e inovação.
Meta 13: Estimular o desenvolvimento de programas para a elevação da qualidade da
Educação Superior ofertada aos munícipes e a ampliação da proporção de mestres e doutores
do corpo docente das instituições de Ensino Superior instaladas em Pindamonhangaba.
Estratégias:
13.1) articular-se às instituições de ensino superior a fim de promover a melhoria da qualidade dos
cursos de Pedagogia e licenciaturas, integrando-os às demandas e necessidades das redes de
Educação Básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias
a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e
específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e
as necessidades das pessoas com deficiência;
13.2) apoiar estratégias para viabilizar a instalação de polos universitários vinculados às Instituições
de Ensino Superior públicas estaduais e federais, com vistas a potencializar a atuação regional,
inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior
visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.3) contribuir para a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação
presenciais nas universidades públicas e nas instituições privadas;
13.4) estimular o desenvolvimento de iniciativas de formação inicial e continuada dos (as)
profissionais técnico-administrativos da Educação Superior.
Meta 14: Buscar estratégias que visem contribuir para a elevação gradual do número de matrículas
na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar a titulação anual mestres e doutores que atuem
nas instituições de Ensino Superior do município e região.
Estratégias:
14.1) divulgar os mecanismos de financiamento da pós-graduação strictu sensu disponibilizados por
meio das agências oficiais de fomento que atuam nas esferas federal e estadual;
14.2) participar de programas que visem a oferta de cursos de pós graduação strictu sensu, em
parceria com agencias estaduais e federais de fomento à pesquisa e com empresas locais que
mantenham programas sociais relacionados à educação;
14.3) apoiar a implantação de cursos de pós-graduação stricto sensu, que utilizem inclusive
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;
14.4) incentivar a implantação de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de
doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização
das instituições superiores públicas;
14.5) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em
particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e
outros no campo das ciências;
14.6) estimular a participação dos estudantes do Ensino Superior em programas, projetos e ações
que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a
atuação em rede, a criação e o fortalecimento de grupos locais de pesquisa cuja atuação impacte
positivamente na transformação da realidade do município;
14.7) estimular o intercâmbio científico e tecnológico estadual, nacional e internacional, entre as
instituições de ensino, pesquisa e extensão;
14.8) apoiar iniciativas que objetivem a cooperação científica com empresas e Instituições de Ensino
Superior instaladas no município; para aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho
científico e tecnológico local e regional e a competitividade internacional da pesquisa brasileira.
14.9) estimular a pesquisa científica e de inovação; apoiar a formação de recursos humanos que
valorize a diversidade local e regional, visando o aumento da competitividade das empresas de base
tecnológica que atuam no município e incentivar a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs,
de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes.

com formato acessível;
16.4) buscar estratégias que visem a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação aos
profissionais do magistério público municipal com projetos elaborados com base nos temas
relevantes à educação do município;
16.5) aderir a programas estaduais e federais para a formação dos professores e das professoras
das escolas públicas de Educação Básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional
do Livro e Leitura e da adesão a programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a
bens culturais pelo magistério público.
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério público municipal, vinculados à
Secretaria de Educação e Cultura, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente, com assistência financeira da União e
em consonância com o Plano Nacional de Educação.
Estratégias:
17.1) constituir no âmbito do fórum do PME, até o final do primeiro ano de vigência deste PME,
comissão específica para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial
nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica;
17.2) estabelecer como tarefa da comissão prevista no item 17.1 o acompanhamento da evolução
salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD,
periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
17.3) implementar, no âmbito do Município, planos de Carreira para os (as) profissionais do
magistério das redes públicas de Educação Básica, observados os critérios estabelecidos na Lei
no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho
em um único estabelecimento escolar;
17.4) implementar políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso
salarial nacional profissional com a assistência financeira específica da União aos entes federados.
Meta 18: Apoiar a manutenção de Plano de Carreira para os (as) profissionais da Educação
Básica e Superior pública do Sistema Estadual de Ensino, instaladas no Município e, para o
Plano de Carreira dos (as) Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino, tomar
como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do terceiro ano
de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do
magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação
não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes
escolares a que se encontrem vinculados;
18.2) implantar progressivamente, na Rede Municipal de Ensino, acompanhamento dos profissionais
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base
em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante
esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com
destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;
18.3) aderir à prova nacional elaborada pelo Ministério da Educação, para subsidiar o Município, na
realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da Educação Básica
pública;
18.4) prever no plano de Carreira dos profissionais da educação pública municipal, licenças
remuneradas e incentivo à qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto
sensu;
18.5) participar do censo dos (as) profissionais da Educação Básica de outros segmentos que não
os do magistério;
18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no provimento de cargos
efetivos para essas escolas;
18.7) manter comissão permanente de profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino para
subsidiar o poder público na revisão e reestruturação do Plano de Carreira vigente.
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos
e apoio técnico do Estado e da União para tanto.
Estratégias:
19.1) promover a revisão da legislação municipal, visando a definição de critérios técnicos de mérito
e desempenho para a nomeação de gestores de escolas e creches, bem como para a participação
da comunidade escolar na auto - avaliação institucional, de forma a qualificar o município para
o recebimento de repasses financeiros advindos da União que tenham como finalidade o
fortalecimento da gestão democrática;
19.2) implementar e efetivar, com assistência da União, do Estado e demais órgãos públicos,
programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar,
do Conselho Municipal de Educação e de outros conselhos afins e aos (às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo
aos colegiados vinculados à área educacional recursos financeiros, espaço físico adequado,
equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho
de suas funções;
19.3) garantir que o município constitua Fóruns Permanentes de Educação anuais, com o intuito
de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução
deste PME;
19.4) garantir, na Rede Municipal de Ensino, a autonomia e o fortalecimento de Grêmios Estudantis
e Associações de Pais e Mestres, assegurando-se a estas instituições, inclusive, espaços
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica
com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;
19.5) garantir a constituição e o fortalecimento de Conselhos Escolares e conselhos municipais
da área de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e
educacional, inclusive por meio de adesão a programas nacionais de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.6) fortalecer e estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as)
e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de
gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação criteriosa
de docentes e gestores escolares;
19.7) implementar e garantir processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal, garantindo a adequação do quadro
de funcionários para atendimento às necessidades da unidade escolar, a vivência da gestão
democrática participativa, do trabalho coletivo e interdisciplinar, observando-se as emanações dos
Conselhos Escolares.
19.8) garantir a participação em programas de formação de diretores e gestores escolares, bem
como em prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão.

Meta 15: Aderir, em regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União, à política
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III
do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os
professores e as professoras da Educação Básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Meta 20: Assegurar a aplicação eficaz dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino, considerando as necessidades da Rede Municipal de Ensino, em conformidade
com o que dispõe a legislação nacional.

Estratégias:
15.1) estabelecer estratégias para identificação da demanda e diagnóstico das necessidades de
formação de profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino e aderir ao programa federal
de formação de professores na Educação Superior;
15.2) participar de programas permanentes de iniciação à docência e bolsas a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar
no magistério da Rede Municipal de Ensino;
15.3) divulgar a plataforma eletrônica da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Nível Superior) para organizar a oferta e as inscrições em cursos de formação inicial e continuada de
profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;
15.4) garantir programas específicos para formação de profissionais da educação, na Rede
Municipal de Ensino, para as escolas do campo e para a educação especial;
15.5) colaborar com a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação
pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária
em formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas
tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a Base Nacional Comum dos
currículos da Educação Básica;
15.6) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior
dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação
acadêmica e as demandas da Educação Básica;
15.7) aderir a programas especiais para assegurar formação específica na Educação Superior, nas
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal,
não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício na
Rede Municipal de Ensino;
15.8) fomentar, em articulação com os demais entes federados, a oferta de cursos técnicos de nível
médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação,
dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;
15.9) aderir à política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de
outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes
federados.

12.1) otimizar, mediante ações planejadas e coordenadas entre a Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, o Ministério da Educação e o poder público municipal, a capacidade instalada
da estrutura física e de recursos humanos da FATEC e demais instituições públicas de Educação
Superior que venham a ser instaladas o município, de forma a ampliar o acesso da população aos
cursos oferecidos;

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas
de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e do
Município;
16.2) manter a participação em programa nacional de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e aderir a programa federal específico de acesso
a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sob a gestão de
profissional qualificado, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as
professoras da rede pública de Educação Básica, favorecendo a construção do conhecimento e a
valorização da cultura da investigação;
16.3) divulgar e incentivar o acesso ao portal eletrônico do Ministério da Educação que tem as
finalidades de subsidiar a atuação dos professores e das professoras da Educação Básica e
disponibilizar gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles

20.1) utilizar os recursos advindos de financiamentos permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da Educação Básica, observando-se as políticas de colaboração entre
os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;
20.2) utilizar mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salárioeducação, a fim de garantir a transparência e o acesso à informação, equiparando-se aos modelos
estadual e federal;
20.3) assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicando de forma adequada e eficaz
os recursos financeiros advindos da União e do Estado, visando a garantia de qualidade, segundo
padrão nacional, para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,
20.4) divulgar, de forma ampla e efetiva, os mecanismos e os instrumentos que asseguram,
nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação no
Município, especialmente a realização de audiências públicas, a manutenção de link do Portal da
Transparência disponível no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
e a promoção da capacitação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB), com a colaboração do Ministério da Educação, das
Secretarias de Educação do Estado de São Paulo e os Tribunais de Contas da União e do Estado
; a fim de fortalecer e regulamentar o papel fiscalizador do CACS FUNDEB na consideração dos
seguintes aspectos: a) sua composição e suas atribuições legais; b) sua articulação com os tribunais
de contas; c) suporte técnico, contábil e jurídico necessários; d) as ações contínuas de formação
dos conselheiros;
20.5) acompanhar e utilizar os resultados dos estudos e pesquisas do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, referentes aos investimentos e custos por aluno
da Educação Básica e Superior pública, em todas as suas etapas e modalidades, para proposição
de ações em prol da melhoria da qualidade da educação;
20.6) aplicar os recursos destinados à educação considerando a definição do Custo Aluno-Qualidade
inicial – CAQi, após sua implantação, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos
na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e progressivamente adequar a aplicação dos
recursos, conforme o Custo Aluno Qualidade - CAQ;
20.7)utilizar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de
todas etapas e modalidades da Educação Básica atendida pela Rede Municipal de Ensino, a partir do
cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos
em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública,
em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;
20.8) adequar-se às normas de cooperação entre a União, o Estado e o Município, em matéria
educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com
equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções
redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais locais, com especial
atenção às áreas de extrema pobreza identificadas no território do município;
20.9) solicitar à União a complementação de recursos financeiros ao Município quando não atingido
o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;
20.10) adequar-se à Lei de Responsabilidade Educacional, após sua aprovação, assegurando
padrão de qualidade na Educação Básica, na Rede Municipal de Ensino;
20.11) adequar-se aos critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao
longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na
instância prevista no § 5o do art. 7o da Lei Federal 13.005/2014.

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº
0509993-87.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Processo Físico nº:
0510358-44.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Rogerio Dias Ribeiro

Processo nº 0510393-04.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Meta 11: Motivar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio nas
instituições públicas instaladas no município, incentivando a expansão da oferta no
segmento público, em colaboração com a Secretaria Estadual de Educação.
Estratégias:
11.1) incentivar e motivar a expansão de educação profissional técnica de nível médio e a
diversificação da oferta de cursos profissionalizantes, para atendimento das necessidades da
realidade local;
11.2) estimular a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio de modo a
contribuir com a rede pública estadual de ensino;
11.3) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade
de educação a distância, cuja finalidade é ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação
profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.4) disponibilizar oportunidades de estágio na educação profissional técnica de nível médio e do
ensino médio regular,
11.5) apoiar as iniciativas da Secretaria Estadual de Educação quanto às estratégias para o
mapeamento da demanda e o atendimento do Ensino Médio gratuito integrado à formação
profissional para as populações do campo e demais populações historicamente menos favorecidas,
de acordo com os seus interesses e necessidades;
11.6) apoiar estratégias para a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio
para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, incluindo o aperfeiçoamento dos profissionais que atuarem neste segmento e o
acompanhamento sistemático do processo de ensino e aprendizagem;
11.7) incentivar a instalação e o funcionamento de cursos técnicos de nível médio em parceria com
as redes estadual e federal;
11.8) adotar políticas afirmativas para a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais
no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.9) aderir as políticas afirmativas que minimizem as desigualdades relativas às deficiências e
outras minorias para acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio dos
estudantes pertencentes a estes grupos historicamente marginalizados;
11.10) articular-se a outros órgãos para que sejam disponibilizados cursos, conforme a demanda
do mercado de trabalho, qualificando profissionais através de parcerias com empresas locais e
incentivos ao desenvolvimento de programas específicos de educação profissional.
Meta 12: Estimular a elevação da taxa bruta de matrículas na Educação Superior da população
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos residente no município, apoiando iniciativas que
assegurem a qualidade da oferta e expansão de matrículas, no segmento público.
Estratégias:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias,
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is)
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas
provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s)
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para
satisfação do débito.

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, com a colaboração do Estado e da União, 50%
(cinquenta por cento) dos professores da Rede Municipal de Ensino, até o último ano de vigência
deste PME, e garantir aos profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, vinculados à
Secretaria de Educação e Cultura, formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações da rede de ensino.
Estratégias:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Rogerio Dias Ribeiro
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510358-44.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009; 08/01/2010; 08/01/2008
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0024972; 0031801; 0031836
Valor da Dívida: R$761,94
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de maio de 2015.

Executada: Maria Aparecida Braga dos Santos
Execução Fiscal nº: 0509993-87.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo nº 0510104-71.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Estratégias:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Manoel Carlos Pinho de Rezende, Terezinha de Jesus Prudencio de Oliveira, Sula
Noivas Ltda Me
Execução Fiscal nº: 0510393-04.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0510583-64.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

E R RATA
Retifica a publicação da lei na edição de 23/06/2015, página 6.
LEI Nº 5.784, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Revoga a Lei nº 5.745, de 03 de fevereiro de 2015.
(Projeto de Lei n° 73/2015, de autoria da Mesa da Diretora)
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. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 5.745, de 03 de fevereiro de 2015, que “Altera dispositivos
da Lei nº 5.717, de 17.10.2014, que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal
de Pindamonhangaba”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Apice Educacao Permanente Unidade Ii
Execução Fiscal nº: 0510104-71.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

Executada: Rda Guia Paula Lanches Me
Execução Fiscal nº: 0510583-64.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

24 DE JUNHO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Quando a gripe atacou Pindamonhangaba...
C

om o título “Influenza Hespanhola”, o jornal
Tribuna do Norte, em sua
edição do dia 20 de outubro de 1918, informava
sobre a chegada da já
esperada gripe que vinha
fazendo vítimas por todo
o Brasil. “Infelizmente
nossa terra foi invadida
pelo ‘Influenza’ e raro é
o dia em que não se verifica alguns casos; por
todos os cantos da cidade
aparecem pessoas atacadas desse mal”, registrava a TN em sua primeira
página.
Para não alarmar o
povo, o Serviço Sanitário
do Estado procurava atenuar a divulgação do fato
Medidas proﬁláticas
pado, as cerimônias reressaltando que a moNa mesma matéria, a ligiosas antes realizadas
léstia, apesar de seu alto TN divulgava as instru- à noite passaram a ser à
grau de contagiosidade, ções dadas pela Direto- tarde, antes das 17 horas.
“tinha reinado em cará- ria de Serviços Sanitários
O delegado de polícia,
ter benigno, os poucos no que referia às medi- Carvalho Franco, ordeóbitos até então registra- das aconselhadas para se nou aos inspetores de
dos eram devidos a com- evitar a propagação da bairro que verificassem
plicações
secundárias, moléstia. A primeira era quaisquer casos de gridependentes talvez de evitar as aglomerações pe em seus quarteirões
condições individuais”. (teatro, cinema, tertúlias e tomassem as devidas
Informava também que literárias, reuniões so- providências. Também
não era a primeira vez ciais, atos religiosos etc.), foi afixado um aviso no
que se verificavam tais principalmente os eventos mercado municipal para
surtos epidêmicos da realizados à noite, ocasião dar ciência ao povo so“influenza”. A gripe já em que o mal se propaga- bre a existência do hoshavia assolado a Europa va com maior intensidade. pital.
de 1889 a 1891.
A proﬁlaxia deveria ser
A Associação da Cruz
Sobre
o
assunto, individual. Recomendava- Vermelha, com as senhoAthayde Marcondes, em se cuidados com a mucosa ras Guiomar Lessa Cesar
Pindamonhangaba Atra- nasofaringiana (porta de (presidente), Elvira Basvés de Dois e meio Sé- entrada dos germes); ina- tos (vice), Mariquinhas
culos (Tipografia Paulis- lações de vaselina men- Monteiro, Maria da Glóta-SP, 1922) registra que tolada; gargarejos com ria Nogueira e Tereza Toos primeiros casos da água e sal, água iodada, losa, foi às ruas em busca
gripe em Pinda surgiram ácido cítrico, tanino e in- de auxílio em favor dos
no dia 6 de outubro da- fusões de plantas conten- enfermos, arrecadando
quele ano, e que quatro do tanino, como folhas de roupas, roupas de cama,
dias depois o número de goiabeira e outras; sal de chinelos e dinheiro.
infectados aumentara.
quinino, doses 0,25 q 0,50
O itinerário do mal
centigramas por dia; eviHospital
Segundo a Tribuna tar fadiga e excesso físico.
de isolamento
do Norte, as notícias teAos primeiros sintoPreocupados com a polegráficas (o meio mais mas, que se procurasse pulação mais carente de
rápido de espalhar uma imediatamente o leito, recursos, a administração
informação na época) repouso absoluto e sem municipal, na época tendo
davam conta que os pri- visitas.
à frente dois “Alfredos”,
meiros casos haviam sido
Se todas as precauções o Dr. Alfredo Machado
importados para o Brasil fossem adotadas a epide- como presidente da Câpelo navio “Demerara”, mia haveria de atingir seu mara e como prefeito em
que em 26 de setembro auge no prazo de seis se- exercício o vice-prefeito,
de 1918 chegara à Bahia. manas.
major João Alfredo HoNo dia 30 daquele mês
mem de Mello, adquiriu,
surgia o primeiro caso
As providências
do cidadão José Malaem Niterói e, depois de
do município
barba, um sobrado amplo
grassar no Rio de JaneiAté o dia 20 de outubro situado na rua Gregório
ro, havia chegado, no dia a gripe ainda não havia Costa, com frente para
8 de outubro em Pernam- causado nenhum óbito no a praça Barão Homem
buco. Dois dias depois já município, mas Pindamo- de Mello (praça da Estaestava no Pará e, em mais nhangaba vivia em plena ção). Ali foi instalado um
dois dias, no Rio Grande crise de epidemia. As es- hospital provisório para
do Sul. Em São Paulo os colas tinham interrompi- receber gratuitamente os
primeiros casos tinham do as aulas e, por ordem doentes infectados pelo
sido importados do Rio da Secretaria do Arcebis- “inﬂuenza”.
de Janeiro.
Em Guaratinguetá, o primeiro caso conNo recorte da Fundação
ﬁrmado foi em
Biblioteca Nacional,
uma pessoa que
Rodrigues Alves,
estivera no Rio
visitando uma
presidente do Brasil
família infectana época, em uma
da pela moléspropaganda de remédio
tia. Em Lorena
contra a gripe espanhola,
já havia 90 cadiz: “A isto é que devo
sos registrados
na unidade do
a minha saúde para
Exército
ali
governar ainda uma vez
aquartelada.
este País”. A doença o
Em Santos, o
levou antes de assumir o
mal proliferasegundo mandato.
va nas companhias
das
docas.

Curiosidade

Arquivo TN

Na segunda
década de 1900 a
gripe espanhola
se alastrou pela
cidade e bairros da
Pinda antiga

Para dirigir o serviço
clínico daquele hospital
de isolamento, fora designado o Dr. Navarro de
Andrade, ﬁscal do governo estadual junto à Escola
de Farmácia e Odontologia de Pindamonhangaba.
Sob a liderança do Dr.
Navarro, uma equipe de
estudantes da escola de
Farmácia se encarregou
de organizar as estatísticas dos enfermos, e outra,
formada pelos estudantes
do primeiro ano, se responsabilizou pelo serviço
de farmácia. A diretora da
Santa Casa, irmã Maria
Eugênia, se colocou à disposição, passando a trabalhar também no hospital.
Para auxiliar a sua gente naqueles momentos difíceis, o médico e na ocasião deputado estadual,
Dr. Claro Cesar, retornou
a Pindamonhangaba.’’
O delegado de polícia,
Carvalho Franco, ordenou
aos inspetores de bairro
que veriﬁcassem quaisquer casos de gripe em
seus quarteirões e tomassem as devidas providências. Também foi aﬁxado
um aviso no mercado municipal para dar ciência ao
povo sobre a existência do
hospital.
Fazendo vítimas
As edições da Tribuna,
além de divulgar os falecimentos, informava que a
gripe ia se alastrando pela
cidade e nos bairros.
Pelo menos 45 militares do 4º Corpo de Trem
estavam infectados e sob
os cuidados do Dr. Oscar
Varella, médico daquela
unidade do Exército estabelecida no município.
Na estação, o
agente
havia
sido
atacado
pela gripe, mas
apesar disso o
serviço não foi
interrompido,
consta que ele
ﬁcava deitado
junto ao aparelho com o qual
trabalhava.
Muitos casos surgiam em
Moreira Cesar
e no bairro do
Bonsucesso.
No bairro do
Crispim
haviam
encontrado muitos
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doentes em estado de penúria. Graças aos últimos
recursos do 4º Corpo do
Trem, foram socorridos,
pois, segundo a Tribuna
do Norte (24/11/1918),
as entidades Cruz Vermelha, Damas da Caridade e
Sociedade São Vicente de
Paulo já não dispunham
mais de recursos.
Com a ﬁnalidade de
evitar aglomeração, o pároco, padre José Loyelo
Bianchi,
providenciou
um carro para trasladar a
imagem de Nossa Senhora do Socorro para a igreja
matriz, onde durante o dia
os ﬁéis faziam a prece milagrosa pedindo ao ﬁm da
epidemia (TN, 4/11/1918).
Enquanto no hospital
de isolamento de Pinda,
os doutores Navarro Andrade, Ayres Bastos, Oscar Varella, Gustavo de
Godoy e os estudantes da
Escola de Farmácia trabalhavam com aﬁnco no
atendimento às vítimas,
outros estudantes da citada escola seguiam para
São Paulo, para auxiliar o
governo paulista na mesma luta.
Infectados na luta
contra a peste
No desempenho da
dolorosa missão de atender as vítimas da gripe
espanhola, acabaram contraindo o vírus inﬂuenza o
Dr. Claro Cesar, que tinha
deixado o Congresso para
se unir aos seus concidadãos, sua esposa Guiomar
Lessa César (presidente
da Cruz Vermelha local);
o Dr. Ayres Bastos, sua
esposa Elvira Bastos (vice

-presidente da Cruz Vermelha); o pároco, padre
José Loyelo Bianchi; o
estudante Jacy Assunção, o professor Athayde
Marcondes, Plínio Cabral e Claro von Blom
Godoy. Felizmente todos
haviam se restabelecido
da doença.
O declínio na epidemia
é divulgado na edição de
1º/12/1918 da Tribuna,
com a seguinte comparação: “a média de óbitos,
que de 20 de outubro até
15 de novembro havia sido
de seis mortos por dia, tinha caído para cinco mortos por dia tomando-se o
mesmo dia 20 de outubro
como ponto de partida até
o dia 30 de novembro”.

O ﬁm da epidemia
A notícia do ﬁm da epidemia veio na Tribuna do
dia 8/12/1918 com uma
nota onde o articulista
dava graças à misericórdia de Deus, anunciava o
fechamento do hospital de
isolamento e o retorno do
Dr. Claro Cesar à capital
para suas atividades como
deputado.
Na semana seguinte,
edição de 15/12, a Tribuna
conﬁrmava que em acordo
com o Dr. Navarro Andrade, o presidente da Câmara, Alfredo Machado autorizara o fechamento do
hospital e providenciara
para que suas dependências fossem desinfetadas.
Naquela edição, o jornal concluía sua cobertura aos acontecimentos relacionados à proliferação
da gripe em Pinda salientando o grandioso trabalho que havia sido prestado pela administração
municipal,
Associação
Cruz Vermelha, Sociedade São Vicente de Paulo,
estudantes da Escola de
Farmácia, 4º Corpo de
Trem, delegacia e destacamento policial, Linha
de Tiro 539 e a população, que estiveram unidos
no mesmo combate.

