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Espetáculos do Feste
seguem até domingo

INSTITUIÇÕES
DEVEM
PARTICIPAR
DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA
O Conselho de Assistência Social promove audiência
pública sobre as entidades
nesta quarta-feira (11).

Divulgação

PÁGINA 3

JOGOS
MUNICIPAIS
DOS IDOSOS
Quem tem a partir de 50
anos de idade ainda pode
marcar presença nos Jomi
- Jogos Municipais dos Idosos. As inscrições podem ser
feitas nos locais das competições.

ESPORTES 8

‘PARCEIROS DO
AMANHÃ’
ATENDE CRIANÇAS
DE PINDA

O espetáculo infantil ‘Que bicho é esse?’ é a atração desta terça-feira (10), às 15 horas

O 38º Feste continua com espetáculos variados
até este domingo (15). A programação é recheada
de trabalhos para todos os públicos e gostos. O in-

PÁGINA 3

gresso para conferir os espetáculos é solidário: a
doação de um brinquedo que será encaminhado às
crianças carentes.
PÁGINA 5

Medalhista Ana Moser encerra
Curso de Formação de Professores

portalr3.com.br

TERÇA-FEIRA
19º
POSSIBILIDADE DE PANCADAS
DE CHUVA À TARDE.
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

28º
UV 13
Fonte: CPTEC/INPE

ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE
ESPORTES SÃO AVALIADOS
Os alunos de diversas modalidades esportivas e de lazer, da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura estão

sendo avaliados. Esta atividade
reuniu muitos alunos no último
ﬁnal de semana para serem observados pelos professores.

ESPORTES 8
Divulgação

Essa será a segunda vez que a ex-jogadora de vôlei vem a Pinda prestigiar os professores

A medalhista olímpica e
presidente do IEE - Instituto Esporte & Educação,
Ana Moser estará em Pindamonhangaba na quarta-

feira (11). A ex-jogadora de
vôlei participará do evento
de conclusão do segundo
ano do projeto Formação
Continuada de Professo-

res da Rede Pública, que é
desenvolvido pela Prefeitura com o patrocínio da
Novelis.
PÁGINA 3

As crianças da ginástica
artística foram observadas
por técnicos
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Inscrições abertas para cursos no SOS
Divulgação

Fim da tolerância

Sociedade está denunciando
violência contra mulher

A

inda existe uma barreira muito grande a
ser superada, mas dados recentes revelam
que a população está menos tolerante em
relação à violência, especialmente contra a mulher.
Os dados de 2015 do Ligue 180 mostram que houve um crescimento no número de familiares, vizinhos
e amigos que ligaram para relatar violências sofridas
por mulheres, ao mesmo tempo em que diminuiu o
número de registros feitos pela própria vítima. Essa
mudança no perﬁl de quem denuncia é um indicativo de maior conscientização da sociedade de que a
violência contra as mulheres é crime e desconstrói
a ideia de que violência doméstica é um assunto privado.
Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres isso se deve ao fato de a sociedade estar cada vez
mais envolvida na luta pelo enfrentamento da violência, das políticas públicas e das campanhas.
Além disso, as pessoas também estão mais conscientes de que podem denunciar no Ligue 180 de forma anônima, o que explica o aumento no número de
denúncias.
Em março deste ano, o Ligue 180 passou a ser um
disque-denúncia, o que permitiu que as denúncias
apresentadas nas ligações seguissem direto para o
órgão de segurança do município onde a agressão foi
identiﬁcada, e se transformassem em um boletim de
ocorrência. Antes, a central apenas registrava a denúncia.
O conhecimento da lei também é fator importante para o aumento no número de denúncias e no
afastamento do agressor da vítima. De acordo com
o relatório do Ipea – Instituto de Pesquisa Aplicada,
Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha, divulgado em março deste ano, mais de 95% dos entrevistados disseram que conhecem ou já ouviram falar
da Lei Maria da Penha. Quase 80% acreditam que a
lei pode evitar ou diminuir a violência contra as mulheres.
Outro ponto que contribui com o sucesso são os
resultados efetivos de julgamentos, tornando de conhecimento popular alguns casos.
Sabemos que ainda tem muito o que ser feito, mas
só com a plena participação das pessoas é que esse
quadro pode ser mudado. Esperamos também que as
próprias vítimas façam a denúncia da agressão, que
não é só física, pode ser verbal, por exemplo.
De todo modo, o que buscamos é o ﬁm da violência
contra a mulher e contra toda a sociedade. Especialmente contra mulher, vale relembrar aquele ditado:
“quem bate em mulher é covarde”.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS ENTIDADES – 2015
O CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba realizará nesta quartafeira, dia 11 de novembro, a 3ª audiência pública das entidades de Pindamonhangaba.
O evento acontece em atendimento ao artigo 14 da Resolução n.14/2014, do Conselho Nacional
de Assistência Social.
Com o objetivo de efetivar a apresentação das entidades à comunidade, permitindo a troca de
experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do SUAS
– Sistema Único de Assistência Social, ainda servirá para validar as entidades de atendimento
socioassistencial do município, bem como prestar contas a sociedade dos trabalhos realizados,
especialmente quanto a execução ﬁnanceira dos recursos públicos recebidos.
A audiência é aberta a todos que desejarem comparecer para conhecer os trabalhos, inclusive
haverá um momento aberto para perguntas, dúvidas e esclarecimentos.
Em Pindamonhangaba existem muitas organizações não governamentais, ou seja, associações
que ajudam a comunidade de diversas maneiras.
No entanto, aquelas que querem trabalhar com recursos públicos precisam respeitar legislações
especíﬁcas.
As que são da área de assistência social, antes de prestarem seus atendimentos, precisam ter
o reconhecimento do Conselho Municipal, ou seja, é o Conselho quem dá a autorização para o
funcionamento da mesma, desde que elas se enquadrem em todas as exigências legais.
Compareça a audiência para conhecer as organizações que estão regularizadas e conhecer um
pouco mais os serviços que são oferecidos a nossa Pindamonhangaba.
Não deixe de participar também das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social que
são abertas a toda a sociedade. As reuniões acontecem sempre na segunda quarta-feira do mês,
no período da manhã na Casa dos Conselhos Municipais ou no auditório da Prefeitura Municipal.
Atualmente, são em número de 26 (vinte e seis) as entidades devidamente inscritas e que deverão
comparecer a audiência pública, sob pena de ter a sua inscrição suspensa ou cancelada, pelo
Conselho, em virtude do não comparecimento ou da falta de prestação de contas. São elas:
Segmento Idoso: Lar São Vicente de Paulo, Lar Irmã Terezinha, ACCI Cônego Nestor José de
Azevedo (CCI Vila Rica), ACCI Francisca Inacio Ribeiro (CCI Campinas), CIMC – Convivência do
Idosos de Moreira Cesar.
Segmento Criança – acolhimento: Lar da Criança Irmã Julia, Lar da Criança Nova Esperança.
Segmento Pessoa com Deﬁciência: APAE – Associação de pais e amigos dos excepcionais de
Pindamonhangaba.
Segmento família, criança e adolescente: Lar São Judas Tadeu, Instituto das Filhas de Nossa
Senhora da Graças (Obra Padre Vita), Liceu Coração de Jesus (Instituto Salesianos), Associação
de Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, SOS – Serviço de Obras Sociais, Associação
de Caridade Santa Rita de Cassia de Pindamonhangaba, Casa da Amizade de Pindamonhangaba,
APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente, Associação para o auxílio de
criança e adolescente – Projeto Crescer, Entidade Assistencial Templo dos Anjos, IA3 – Instituto de
Acolhimento e Apoio ao Adolescente, Casa do Caminho – Associação Espírita de Assistência Social,
Casa São Francisco de Assis, Associação Afro Livre, Associação Pró-Coalizões Comunitárias
Anti-drogas do Brasil, Associação Criança Feliz São Gabriel, Associação de Moreira César de
Artesanato e Reciclagem - AMAR, e Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba.
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O SOS – Serviço de
Obras Sociais está com
inscrições abertas para
os cursos de manicure;
pedicure e unhas artísticas; depilação; design de sobrancelhas;
drenagem
corporal;
cabeleireiro e maquiagem. A inscrição é R$
30 e os valores dos
cursos variam de R$
70 a R$ 80.

MANICURE, PEDICURE E
UNHAS ARTÍSTICAS
Início previsto para: 23 de
novembro, as segundas e quartas-feiras, das 16h30 às 19h30
com três meses duração. Curso
apostilado e com certiﬁcado.
CURSO DE DEPILAÇÃO
Formando turmas (poucas
vagas), as terças-feiras, das 18
às 21 horas com duração de
três meses. Curso apostilado e
com certiﬁcado.
CURSO DE DESIGN
DE SOBRANCELHAS
Formando turmas (poucas vagas), as sextas-feiras, das 18 às
20 horas, duração de um mês.
CURSO DE DRENAGEM
CORPORAL
Formando turmas, as quartas-

Fundação Dr. João Romeiro

Mais informações pelos
números (12) 3642-2787 ou
(12) 3642-3023. O SOS está
localizado na rua Frederico
Machado, 270, no bairro São
Benedito.

Faculdade Anhanguera participa
da Semana do Empreendedorismo
A Faculdade Anhanguera participa da maior ação
de disseminação e capacitação para novos negócios do mundo, a Semana
Global do Empreendedorismo. O evento, gratuito
e aberto ao público, teve
início segunda-feira (9) e

termina nesta quarta-feira
(11), das 19h30 às 21h30.
Na segunda-feira (9), os
participantes abordaram
pontos importantes e fundamentais para o empreendedor: plano de negócios, perﬁl empreendedor,
gestão de pessoas, gestão

ﬁnanceira e jurídica, gestão de marketing. Nesta
terça-feira (10), haverá a
palestra Sistema SAP –
como trabalham e contratam as maiores empresas
globais, com o consultor
Gustavo Silva, da empresa
MDL Consulting.

R EGISTRO CULTURAL

Para ﬁnalizar, na quarta-feira (11), a unidade recebe o prefeito de Pinda
que abordará ‘O empreendedorismo na administração pública’. Para participar não há necessidade
de inscrição prévia, basta
comparecer à unidade.

ALTAIR FERNANDES

Autor local lança livro em Campos do Jordão
Lançado recentemente
em Pindamonhangaba, o livro ‘História de uma Índia
Puri’, do membro da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras, Maurício Cavalheiro, será lançado
em Campos do Jordão. O
escritor, poeta trovador foi
convidado a participar da
programação da 1ª Jornada
Literária de Campos do Jordão – Pedro Paulo Filho, e
terá seu livro lançado naquele município nesta sexta-feira (13), às 19h30, na Galeria
das Flores (Macedo Soares,
473 – Capivari).
A 1ª jornada Literária de
Campos começa nesta quinta-feira (12), a partir das

Em Pinda, livro foi lançado no Museu Dom Pedro I e Dona
Leopoldina com a presença dos colegas acadêmicos

19h15, no Espaço Cultural Dr.
Além (avenida Dr. Januário
Miraglia, 1.582) com a solenidade de abertura, apresentação de piano, e palestra, indo
até o dia 22 de novembro.

Nesse período haverá diversos eventos culturais ligados
à literatura, lançamento de
livros, poesia, premiação literária e palestras, em vários
locais da cidade.

‘História de uma Índia Puri’
Divulgação

Com essa obra, Maurício
Cavalheiro passou a integrar
a galeria de escritores de
Pindamonhangaba que trabalham no resgate e valorização da história local. Em seu
livro as “tradições que nos
orgulham” são recontadas
por uma índia da tribo dos
Puris, os primeiros habitantes de nossa região. Uma forma interessante de começar
a contar a história pela raiz
e pelo intermédio da própria
raiz, inclusive com uma pitada de língua tupi. A precisa,
bela e sonora língua geral de
nossos ameríndios.
“Pindamonhangaba tem
uma história rica, linda, fas-

Capa do livro de Maurício Cavalheiro

cinante. Há muito tempo
pensava em usar os pincéis das
letras para colorir uma história dedicada às crianças. Uma
história que contasse um pou-

MEMÓRIA

Teve início no último dia 3,
no prédio do Arquivo Público
do Estado de São Paulo, a exposição: ‘Memória da imprensa
abolicionista: o jornal A Redempção’. De acordo com a
Assessoria de Imprensa do Arquivo do Estado, “o objetivo do
evento é divulgar parte do acer-

Divulgação

Jéssica Cavalheiro

quinho da Princesa do Norte,
e aguçasse a curiosidade para
pesquisas mais profundas. Espero atingir meu objetivo”, diz
o autor sobre sua obra.

Alguns das legislações pertinentes ao política da Assistência Social:
�
Lei Municipal n. 3199 de 16 de abril de 1996,
�
Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
�
Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS;
�
Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS;
�
Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/
SUAS;
�
Resolução CNAS nº 172, de 2007, que recomenda a instituição de Mesa de
Negociação, conforme estabelecido na NOB-RH/SUAS;
�
Resolução CNAS nº 210, de 2007, que aprova as metas nacionais do Plano Decenal
de Assistência Social;
�
Resolução CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipiﬁcação
Nacional de Serviços Socioassistenciais;
�
Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - CIT nº 07, de 2009, que dispõe sobre
a implantação nacional do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência
de Renda no âmbito do SUAS;
�
DECRETO nº 7.334, de 19 de outubro de 2010, institui o Censo do Sistema Único de
Assistência Social - Censo SUAS;
�
Resolução nº 14 de 15 de maio de 2014

feiras, das 18h30 às 21 horas com
duração de dois meses. Curso com
certiﬁcado.
CURSO COMPLETO
DE CABELEIREIRO
Inscrições abertas, as segundas e
quartas-feiras, das 14 às 17 horas,
com duração de nove meses.
CURSO DE MAQUIAGEM
Inicio previsto para o mês de
novembro, as quintas-feiras, das
18 às 21 horas, com duração de
três meses. Curso apostilado e com
certiﬁcado.

DA IMPRENSA

vo deste jornal e celebrar a inclusão do periódico no Registro
Nacional do Programa Memória
do Mundo, da Unesco (MoWbrasil), que reconhece como patrimônio da humanidade documentos, arquivos e bibliotecas
de grande valor internacional,
regional e nacional. A Redemp-

‘DO CHÃO AO
CÉU, DO CÉU
AO CHÃO’

Até o dia 30 de novembro,
o saguão da Prefeitura de Pindamonhangaba estará sediando a exposição Bico de Pena
do artista pindamonhangabense Edmundo Camargo Junior.
Segundo a vice-presidente da
APL – Academia pindamonhangabense de Letras: “quem vê os
desenhos de Edmundo Camargo
Jr. indaga se sua obra em bico
de pena tem origem na terra ou
no céu. Exercício inﬁndável de
abstração que desvela as duas
faces deste artista: a do artista
de traço preciso das paisagens
de nossa história que nos transportam aos céus e a do artista
de imagens surrealistas capturadas nos seus inﬁnitos que nos
tiram o c hão”.

ABOLICIONISTA’

ção foi um jornal combativo, de
cunho manifestamente popular,
sempre repleto de ataques a
fazendeiros, políticos e a outros
jornais que defendiam a política
escravagista. Pelo seu papel na
luta contra os escravocratas, o
periódico tornou-se uma fonte
valiosa para os historiadores e

EXPEDIENTE

‘Liberdade’, bico de pena de
Edmundo Camargo Junior

fonte de pesquisa sobre o processo de abolição em São Paulo”.
A exposição poderá ser vista até
esta quarta-feira (11), no hall do
prédio do Arquivo do Arquivo Público do Estado (rua Voluntários
da Pátria, 596 – Santana, São
Paulo-SP), das 9 às 17 horas,
com entrada franca.
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cidade
Ana Moser participa do encerramento
da Formação Continuada de Professores
Divulgação

A medalhista olímpica e presidente do IEE
- Instituto Esporte &
Educação, Ana Moser,
estará em Pindamonhangaba nesta quartafeira (11). A ex-jogadora
de vôlei participará do
evento de conclusão do
segundo ano do projeto
Formação Continuada
de Professores da Rede
Pública, desenvolvido
na cidade pela Prefeitura com patrocínio da
Novelis.
No último módulo
do ano será realizada
uma reunião de articulação e gestão do projeto com representantes
da Secretaria de Educação, para fechamento de
detalhes do seminário e
encerramento do curso,
nesta terça-feira (10).

Já na quarta-feira
pela manhã, na Casa
Transitória Fabiano de
Cristo, no bairro Crispim, será realizado o
Seminário de Boas Práticas, quando os professores apresentarão
as atividades desenvolvidas ao longo do ano
durante a formação. No
período da tarde, das 14
às 16 horas, no mesmo
local, acontece a cerimônia de encerramento
com a presença de Ana
Moser.
“Estamos muito felizes por mais este ano
de projeto em Pindamonhangaba. Com o
nosso trabalho no município, mais de 45 pessoas, entre professores
e gestores, foram capacitadas e a metodologia

do esporte educacional
chegará a mais pessoas
ainda. E, claro, temos
que agradecer à Novelis
pela parceria no projeto. A identificação das
empresas com nossas
crenças e objetivos é o
que nos permite levar
nosso projeto a mais
crianças ainda, a jovens
e profissionais da área”,
ressalta a presidente do
IEE.
O projeto Formação
de Professores da Rede
Pública está no seu terceiro ano e tem a missão
de formar professores e
gestores na metodologia do esporte educacional, com o objetivo
de qualificar e ampliar
o acesso de crianças e
jovens ao esporte dentro e fora da escola.

Divulgação

A ex-atleta participará do evento na Casa Transitória a partir das 14 horas

Praça monsenhor marcondes
recebe melhorias
O
Departamento
de Meio Ambiente da
Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a manutenção da
praça Monsenhor Marcondes. Foi feita a troca
de grama em diversas
áreas da praça e houve
plantio de lírio amarelo nas floreiras, o local
também receberá a flor
agapanthus em volta da
fonte.
Os serviços do Departamento de Meio
Ambiente na praça
Monsenhor Marcondes
serão
desenvolvidos
neste mês de novembro. A Prefeitura conta

CidAde reAlizA AudiênCiA
PúbliCA dAs entidAdes
Divulgação

O local recebeu nova grama e mudas de lírios amarelos
com a colaboração dos
moradores, pede-se que
respeitem as fitas e não
ultrapassem, pois, pode
prejudicar o gramado.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
são Paulo
E D ITAL
Pelo presente EDITAL, torno público que, as contas do Município de Pindamonhangaba –
Prefeitura - Exercício de 2013, (TC – 002026/026/13) encontram-se à disposição dos Senhores
contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 08 de
janeiro de 2016, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.
Vereador FeliPe CÉsar
PresidenTe
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
são Paulo
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.
Senhor Vereador,
Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência as CONTAS da Prefeitura Municipal,
Exercício de 2013 (TC 002026/026/13), para apreciação por esta Comissão no prazo de 60
(sessenta) dias, ou seja, até 08 de janeiro de 2016.
Comunicamos a Vossa Excelência que será publicado EDITAL, tornando público que as
referidas contas encontram-se à disposição dos contribuintes para exame e apreciação.
Nesta oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.
Vereador FeliPe CÉsar
PresidenTe
Excelentíssimo Senhor
Vereador Martim Cesar
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
são Paulo
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.
Senhor Vereador,
Pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência as CONTAS da Prefeitura Municipal,
Exercício de 2013 (TC 002026/026/13), para apreciação por esta Comissão no prazo de 60
(sessenta) dias, ou seja, até 08 de janeiro de 2016.
Comunicamos a Vossa Excelência que será publicado EDITAL, tornando público que as
referidas contas encontram-se à disposição dos contribuintes para exame e apreciação.
Nesta oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.
Vereador FeliPe CÉsar
PresidenTe
Excelentíssimo Senhor
Vereador Janio Ardito Lerario
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
são Paulo
Senhor Vereador,
TRAMITAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS – 2013
TC 002026/026/13 - PREFEITURA MUNICIPAL
1 – Recebimento das Contas .............................................. 06 de novembro de 2015.
2 – Prazo de 60 (sessenta) dias para Comissão de Finanças e Orçamento exarar
parecer, apresentando um projeto de Decreto Legislativo, aprovando ou rejeitando as
contas (art. 272 do Regimento Interno) ....................................08 de janeiro de 2016.
3 – Prazo de 90 (noventa) dias para apreciação ...................07 de fevereiro de 2016.
(art. 274, do Regimento Interno)
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
são Paulo
CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 – TC 002026/026/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Prefeito Dr. Vito Ardito Lerario
TC 002026/026/13
TRAMITAÇÃO:
1 – Recebimento das Contas .............................................. 06 de novembro de 2015.
2 – Prazo de 60 (sessenta) dias para Comissão de Finanças e Orçamento exarar
parecer, apresentando um projeto de Decreto Legislativo, aprovando ou rejeitando as
contas (art. 272 do Regimento Interno) ....................................08 de janeiro de 2016.
3 – Prazo de 90 (noventa) dias para apreciação ...................07 de fevereiro de 2016.
(art. 274, do Regimento Interno)

De acordo com as informações do Departamento, na área próxima
onde é montada a casinha do papai noel será

colocado piso permeável
apropriado para a circulação de pedestres. No
local serão feitos serviços
de paisagismo.

O CMAS - Conselho
Municipal de Assistência
Social realiza nesta quarta-feira (11), das 9 às 12
horas, no auditório da
Santa Casa, a 3ª Audiência Pública das entidades.
O evento atende ao artigo
14 da Resolução nº 14, de
2014, do Conselho Nacional de Assistência Social.
A audiência é aberta a
todos que desejam conhecer os trabalhos. Haverá
momento aberto para perguntas e esclarecimentos. Atualmente, a cidade conta com 26 órgãos
que prestam serviços, são
dos segmentos do idoso,
criança, pessoa com deficiência e do segmento

família, criança e adolescente.
Em Pindamonhangaba
existem muitas organizações não governamentais,
ou seja, associações que
ajudam a comunidade de
diversas maneiras. Aquelas que querem trabalhar
com recursos públicos
precisam respeitar legislações específicas.
As reuniões do CMAS
são abertas a toda a sociedade e acontecem sempre
na segunda quarta-feira do mês, no período da
manhã, na Casa dos Conselhos Municipais, ao lado
do Palacete 10 de Julho,
ou no auditório da Prefeitura.

‘PArCeiros do AMAnhã’
Atende CriAnçAs de PindA
O projeto Parceiros do
Amanhã é um movimento
voluntário de complemento educacional dos jovens.
É realizado em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, Polícia
Militar, Viva Pinda, Secretaria de Esportes, Fundo
Social e Gerdau. Atualmente atende 29 crianças,
do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II.
O intuito do programa é contribuir para que
crianças e adolescentes
assumam seu desenvolvimento pessoal e de caráter,
aprendendo a criar valores
e respeito ao próximo. Realizando isso por meio de
palestras e orientações, atividades esportivas, interatividade e passeios, visando
despertar o interesse por

Divulgação

Atualmente 29 crianças são atendidas pelo projeto
profissões até então desconhecidas e agregar conhecimento.
Criado em 2011, o projeto é realizado nas bases co-

munitárias do Araretama e
de Moreira César, de segunda a quinta-feira, das 8 às 11
horas, com atividades e lanche para os beneficiados.

Os participantes do projeto
são indicados pelas escolas
de Rede Estadual, como
também
encaminhadas
pelo Conselho Tutelar.
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Saúde é tema de
Ricardo Piorino reitera pedido de melhorias Roderley Miotto faz
Audiência Pública
nos bairros Alto do Tabaú, Santana, São
reivindicações para
requerida pelo vereador Judas, Santa Luzia e Parque São Domingos Moreira César
“Há necessidade de reparos em
O vereador Roderley Miot- Os moradores precisam se
Professor Osvaldo
audiência pública será realizada no dia
26 de novembro às 19 Horas no plenário da
câmara de vereadores de pindamonHangaba
O vereador Professor Pindamonhangaba. Esta
Osvaldo Macedo Negrão Audiência é muito impor(PMDB) solicitou na ses- tante para que a população
são do dia 06 de novembro, compareça e participe para,
através do requerimento juntos, buscarmos medidas
1.803/2015, o adiamento da eficientes para um melhor
Audiência Pública da Saúde atendimento e também aponpara o dia 26 de novembro tar os caminhos para resolver
às 19 horas.
essa questão que afeta nosso
De acordo com o vereador município”.
Professor Osvaldo, o evento
Foram convocados a
se faz necessário, uma vez Secretária de Saúde e Assisque a pasta da saúde vem tência Social, Diretores de
apresentando diversos pro- Saúde, o Gerente da Unidablemas e tem sido alvo de de de Controle de Vetores,
muitas reclamações por parte a Chefe do Laboratório de
dos usuários. “Somos pro- Análises Clínicas e a Santa
curados diariamente pelos Casa de Pindamonhangaba,
munícipes que nos relatam bem como o COMUS – Conas ocorrências registradas no selho Municipal de Saúde e
setor da Saúde de Pindamo- toda a população.
nhangaba, como dificuldades
A Audiência Pública da
para a marcação de consultas Saúde de Pindamonhangaba
e a realização de exames, será realizada no próximo
falta de medicamentos na dia 26 de novembro, a
farmácia, problemas com partir das 19 horas, no Pleos equipamentos e, princi- nário “Francisco Romano
palmente, a humanização de Oliveira”, da Câmara de
no atendimento em todas as Vereadores, localizada na rua
unidades de saúde”, destaca Alcides Ramos Nogueira,
o parlamentar.
860 – Loteamento Real Ville,
O Professor Osvaldo ex- Mombaça. A Audiência é
plica que o papel do vereador aberta à população e poderá
é fiscalizar e buscar soluções ser acompanhada através
para os problemas que afe- da transmissão “ao vivo”
tam a população. “Este é o pela internet no portal www.
momento de discutirmos e camarapinda.sp.gov.br e no
debatermos todas as questões canal 04 (digital) da operae os problemas que envolvem dora de TV a cabo NET, de
a área da Saúde Pública de Pindamonhangaba.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

diversas ruas e avenidas”
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Vereador
ricardo
Piorino

Durante essa semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) reiterou requerimento
junto à Secretaria de Obras
e Serviços, solicitando, em
caráter de urgência, as providências necessárias para
melhorias em diversas ruas
e avenidas dos bairros: Alto
do Tabaú, Santana, São Judas,
Santa Luzia e Parque São
Domingos.
Segundo o vereador, “a
Administração precisa providenciar uma operação tapa-buracos nos mencionados
bairros, bem como melhorar
as pinturas das faixas de sinalização de trânsito, as quais
se encontram apagadas em
diversos trechos”.
“Pequenas obras foram
realizadas nas ruas dos bairros São Judas, Santa Luzia
e Parque São Domingos,
prejudicando significativa-

mente a qualidade do asfalto
e respectiva sinalização de
trânsito”, observou uma vez
mais o vereador.
Castolira
O vereador Ricardo Piorino também reiterou requerimento endereçado à
Administração solicitando
estudos para a criação de
um projeto que proporcione
atividades permanentes às
crianças e aos jovens do bairro
Castolira. Por se tratar de um
dos bairros do município que
conta com a maior quantidade
de crianças e jovens, se faz
necessária a implantação de
um programa, com as mais
diversas atividades, com o
objetivo de contribuir para
o desenvolvimento físico,
psíquico e intelectual dos menores, além de proporcionar
maior tranquilidade aos pais
e mães que trabalham fora.

Dr. Marcos Aurélio insiste Recuperação e asfaltamento
na implantação da “Creche da Estrada Municipal do
do Idoso” no município
Ypiranga são requeridos pelo
vereador diz que é importante termos um
vereador Martim Cesar
lugar adequado, confortável e especial
para as pessoas experientes
Divisão
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Vereador
dr. Marcos
aurélio
Villardi

Sempre atuante e participativo na área da saúde, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está insistindo
na cobrança para que a Prefeitura e seus órgãos competentes
implantem a Creche do Idoso
em Pindamonhangaba. A luta
do vereador para esta benfeitoria começou no início de seu
mandato e prossegue ainda mais
forte até os dias atuais.
Dr. Marcos Aurélio alega
“que é importante termos um
lugar adequado e confortável
para estadia de nossos entes
queridos. Segundo ele, a Creche
do Idoso é um lugar apropriado
e especial para que pessoas
experientes e que servem de
exemplo de vida para nós possam ter um ambiente seguro
e saudável. Muitas pessoas
se encontram hoje em estado
de dependência e a Creche do
Idoso é o local ideal para que
possam exercer várias atividades de forma criativa ao longo
de sua estadia. “Essas pessoas

atendidas terão tranquilidade e
carinho para que seu dia seja
especial e proveitoso”, explica
o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Na Creche do Idoso seriam
oferecidas instalações seguras e
profissionais altamente qualificados e preparados. O vereador
enfatiza que a creche deverá
contar com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas
e demais pessoas preparadas
para atendimento, convívio e
higienização do ambiente. “O
local também contará com salas
de jogos e de estar, lugar para banho de sol, internet, refeitório e
um amplo espaço para algumas
atividades físicas e criativas”,
explica o vereador. “Assim, as
pessoas podem trabalhar tranquilas e sabendo que seus idosos
queridos terão um dia agradável
e seguro e, no final da tarde, ele
estará de volta ao conforto do
lar, com amor da família. Por
isso é importante implantarmos
a Creche do Idoso”, concluiu
Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

O vere ador Martim o transporte público e
Cesar (DEM) enviou apresenta vários tresolicitação ao Prefeito chos esburacados, com
para que sejam realiza- ondulações e desníveis
dos estudos visando o que causam problemas
asfaltamento da Estrada aos veículos que nelas
M u n i c i p a l d o Yp i r a n - transitam.
ga, que liga a Rodovia
Mercado
Manoel César Ribeiro à
Municipal
avenida Gastão Vidigal.
Outra reivindicação
De acordo com o ve- d o v e r e a d o r M a r t i m
reador, é um pequeno Cesar é o término das
trecho que necessita de obras do mercado murecuperação e a coloca- nicipal, no espaço onde
ção de guias, sarjetas e é realizada a feira livre
o asfaltamento da via diariamente.
propriamente dita.
O ve re ador Martim
Recapeamento do
César alega que a AdJardim Rezende
ministração, após váe Vila Rica
rias reuniões, disse que
Outro pedido do ve- realizaria o fechamento
reador Martim Cesar ao l a t e r a l , p o r é m , a i n d a
Executivo é o recapea- não foi feito. Como está
mento da avenida Abel chegando o período das
Correia Guimarães, no chuvas, o vereador pede
Jardim Rezende e as ruas a g i l i d a d e n o t é r m i n o
Álvaro Pinto Madureira das obras de reforma do
e Dr. Manoel Ignácio local, com o fechamento
Marcondes Romeiro, na destas laterais para meVila Rica.
lhor atender os feirantes
D e a c o r d o c o m o e a população consuv e r e a d o r , e s t a s v i a s midora da feira livre,
são trajetos do trânsito minimizando os efeitos
urbano, principalmente do sol e da chuva.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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to (PSDB), membro da Comissão de Saúde na Câmara,
atuante no que diz respeito
a Saúde na cidade, enviou
solicitação ao Prefeito, com
cópia à Secretária de Saúde,
pedindo a instalação de um
posto de coleta de sangue no
Distrito de Moreira César.
“O Distrito possui muitos
bairros, é desumano os moradores terem que sair de suas
residências em jejum, enfrentar as vezes dois ônibus para
ir até o centro fazer a coleta”.
O vereador diz que no
Cisas e na UBS recém-inaugurada na Terra dos Ipês II, tem
espaço físico que pode realizar
este serviço, trazendo mais
conforto para a população.
Centro de Distribuição
dos Correios
O vereador Roderley Miotto encaminhou o requerimento
n° 1.268/2015, ao Prefeito
Vito Ardito, com cópia à Diretoria Regional dos Correios
e o Gerente dos Correios em
Pindamonhangaba, solicitando informações quanto a possibilidade de instalação de um
Centro de Distribuição e atendimento de correspondências
no Distrito de Moreira César.
Segundo dados do IBGE, o
Distrito de Moreira César
chega a ser maior que muitas
cidades do Estado de São
Paulo e é grande a quantidade
de bairros com problemas
de entregas, principalmente nesta região da cidade.

deslocar até o centro da cidade
para retirar suas correspondências e, muitas vezes, não
possuem condições de pagar
a condução.
Corpo de Bombeiros
Outra reivindicação enviada pelo vereador Roderley
Miotto ao Prefeito, com cópia
ao Comandante do Corpo
de Bombeiros e ao Governador Geraldo Alckmin, é a
realização de estudos para a
implantação de uma unidade
D i vi são
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V e r e a d o r r o d e r l e y M i otto

do Corpo de Bombeiros no
Distrito de Moreira César, visando mais agilidade e rapidez
nos atendimentos daquela região da cidade. “Esta semana
houve um caso de incêndio em
um comércio do Distrito e os
moradores disseram que teve
demora para os bombeiros
chegarem no local. Espero
que este meu pedido seja analisado e implantado”, finaliza
o vereador Roderley Miotto.

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Projeto do Executivo
que regulamenta áreas
institucionais em
condomínios é adiado
pela Câmara
condomínios com mais de 30 mil m²
deverão desmembrar, cadastrar,
registrar e doar ao município, as áreas
destinadas para construção de praças,
escolas ou crecHes, antes do seu
lançamento oficial para comercialização
Divisão
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A 39ª Sessão Ordinária, realizada na manhã desta
sexta-feira, dia 6 de novembro, teve apenas um projeto
apreciado pelos vereadores e foi adiado por unanimidade
a pedido do Presidente Felipe César – FC (PMDB)
A Sessão foi aberta com a leitura do expediente e das
proposituras apresentadas pelos vereadores. Nenhum
projeto foi incluso na Ordem do Dia.
O Projeto de Lei Complementar n° 03/2015, foi o
único que constou da Pauta da Sessão. De autoria do
Poder Executivo, o PLC 03/2015 “Altera o dispositivo
da Lei Complementar n° 09, de 16 de dezembro de 2008,
que institui o Código de Edificações do Município de
Pindamonhangaba”, que regulamenta e transfere, por
doação ao município, o domínio de áreas institucionais
nos condomínios residenciais horizontais, com área superior a 30 mil m².
O pedido de adiamento proposto é para aguardar a
reunião entre os vereadores e o Secretário de Planejamento, Jorge Samahá, visando explicar o projeto aos
parlamentares, dirimindo as dúvidas que possam existir.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
De
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feste
Festival Nacional de Teatro
traz espetáculos até domingo

O XXXVIII Feste conta
com espetáculos variados,
a programação é recheada
de trabalhos para todos os
públicos e gostos. Moradores da cidade e região
podem conferir as peças
até domingo (15).
No último final de semana, quem passou pelo
Bosque da Princesa teve o
privilégio de se divertir com
os espetáculos da categoria
Rua. As apresentações da
categoria Adulto continu-

am no Teatro Galpão.
Os ingressos para os
espetáculos são solidários, um brinquedo, que
será doado às crianças
carentes. A distribuição
dos ingressos para as peças infantis começa às 14
horas. Já para prestigiar
os da categoria adulto, a
distribuição começa às 19
horas.
A arte-educadora, diretora e atriz, Mônica
Alvarenga, parabeniza a

organização do evento e
comenta que a programação do Feste está muito
boa, pois a cidade tem recebido trabalhos excelentes, que agradam o público de várias idades.
Valéria Ribeiro assistiu
às apresentações dos espetáculos infantis e conta
que gostou bastante pela
interação. Esta foi a primeira vez que ela conheceu o evento e diz que é
bacana, porque as crian-

ças ficam encantadas.
Gisele Balbino também
acompanhou o teatro com
as crianças e diz que adorou. “É muito bom para as
crianças curtirem o teatro.
As peças são muito boas
e ensinam os pequenos
também. Adorei a versão
de Rapunzel”.
Leonor de Oliveira Martins, moradora do Santana, viu a apresentação no
Bosque da Princesa e conta
que gostou bastante.

Além dos espetáculos, o
Festival Nacional de Teatro
terá programação de papos
verticais e a oficina “Arquiteturas do Corpo – História, teoria e prática da bodyart e além”, com Marcelo
Denny, nos dias 11, 12, 13, e
14 de novembro, das 15 às
18 horas, no Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina.
As inscrições estão abertas
no Departamento de Cultura, telefones 3642-1080 ou

3643-2690.
Os papos verticais serão
nos dias 10 e 15, no museu
e no Palacete 10 de Julho.
No dia 10, o tema é “O espaço Cênico Contemporâneo:
novas demandas para o
ator”, com o debatedor Ipojucan Pereira, das 19 às 21
horas, no Palacete 10 de Julho. E no dia 15, o tema “O
corpo construindo uma dramaturgia”, com o debatedor
Eduardo Coutinho, das 15
às 17 horas, no museu.

Presidente Prudente

Grupos e companhias falam do processo durante debate

“Hoje tem espetáculo” contou com a participação do público e divertiu a plateia

Espetáculos Categoria Infantil
Teatro Galpão - 15 horas

Durante o XXXVIII Feste estão
sendo realizados debates após as peças apresentadas. Após a peça infantil
“Carmencita - Ópera para Crianças” foi
discutido o processo de criação da obra.
No debate, os assuntos abordados
foram a influência da música nas peças infantis e como o teatro de bonecos
e atores são tratados no circuito tea-

tral. A peça é uma adaptação da tragédia “Carmen”, que fala de maneira
lúdica de assuntos pouco abordados
na infância, como morte e ópera. Esses temas tabus na infância também
foram discutidos no debate, focando
na introdução da ópera na infância e
na adaptação de assuntos polêmicos
entre crianças.

Espetáculos Categoria Adulto
Teatro Galpão - 21 horas
Quinta-feira (12)

Terça-feira (10)
Espetáculo: Que bicho é esse? - Grupo: Passárgada, São Paulo - SP

Espetáculo: Ainda Aqui - Grupo: Cia Cerne, São Joaquim do Meriti - SP
Sinopse: A trama se desenvolve a partir do
desaparecimento do filho, Maurício, torturado e
morto político; e do desenvolvimento do Alzheimer na mãe, Maria, que se esquecendo repetidamente da morte do filho, confina a si mesmo e ao

marido num eterno retorno à dor da perda. Ainda
que tenha como pano de fundo um contexto político, o espetáculo se passa no ambiente familiar
e constrói, aos poucos, uma grande história de
amor e afeto.
Divulgação

Sinopse: Uma princesa, um bicho esquisito, um rei e muitos pretendentes! O desafio está
lançado. Quem conseguir desvendar o mistério
se casará com a princesa. Mas... a princesa não
quer se casar! Uma aventura que se desenrola
de forma surpreendente, alegre e misteriosa com
personagens intrigantes e irreverentes. O texto é

baseado em um dos contos recolhidos por Luís da
Câmara Cascudo e utiliza elementos da cultura
popular como alguns versos coletados por Sílvio
Romero. Com canções, narrativa, dramatização e
manipulação de bonecos, a história é contada de
forma singular adquirindo um caráter único. Um
espetáculo para toda a família!

Sexta-feira (13)

Quarta-feira (11)
Espetáculo: Vidma, a menina trança-rimas - Grupo: Núcleo Caboclinhas,
São Paulo - SP

Espetáculo: As Mulheres que não vestiam calças - Grupo: Companhia
dos Palimpsestos, São Paulo - SP
Sinopse: As irmãs Francisca e Joaquina vivem num casarão e são duas, entre várias mulheres, que restaram num povoado depois que todos
os homens foram convocados à guerra. Uma vez
extinta a figura do pai, a mãe se confina em seu
próprio quarto, abandonando suas tarefas diárias
e deixando a casa a mercê das duas irmãs. Sozi-

nhas e incapazes de sair de casa, Francisca e Joaquina se enfrentam, ignorando o verdadeiro mal
a rondar o casarão. A partir das figuras alegóricas
dessas duas irmãs são abordadas uma sociedade na qual todos os homens foram mortos, temas
urgentes como o feminino/masculino, a opressão
patriarcal e a religião.
Divulgação

Sinopse: Inspirado no livro “Um caldeirão
de Poemas 2” de Tatiana Belinky, o espetáculo
conta a história de Vidma, uma menininha que
mora em um lugar muito frio com sua família.
Cheia de criatividade, o tempo todo inventa
poemas divertidos para ilustrar situações vividas em sua casa, desde onças até brincadeiras. Apaixonada pelo mundo das bruxas acha
sempre uma brecha para declamar “limeriques”
de diversos bruxos e bruxas que já conheceu

em seus pensamentos, mas essa menina tem
apenas uma certeza: a de que sua mãe é uma
bruxa. Principalmente quando experimenta sua
sopa. Acaba comparando a comida feita pela
mãe com uma receita de bruxa, por achá-la
muito ruim. Só que mexer com bruxa pode ser
uma brincadeira muito perigosa e é esta a receita “mágica” que a faz viajar para outro lado do
oceano e viver diversas aventuras com figuras
excêntricas e engraçadas.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS INTERESSADAS EM FIRMAR
PARCERIAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS REFERENCIADO NO CRAS CIDADE NOVA; SERVIÇO
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS E
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Art. 1º. A Secretaria de Saúde e Assistência Social convoca as organizações de Assistência Social Entidades de natureza privada sem fins econômicos, que prestem serviços, programas, projetos e benefícios
de Assistência Social, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, a apresentarem propostas
para firmar Termos de Colaboração com a administração pública municipal, de acordo com os parâmetros
definidos neste Edital.
Art. 2º. As propostas objeto deste Edital deverão envolver serviços, programas e benefícios eventuais de
Proteção Social Básica ou serviços e programas de Proteção Social Especial no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social, definindo-se que:
I) Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visam os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidos para a política de Assistência Social, padronizados em uma referência unitária de âmbito
nacional presente na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução nº
109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social.
II) Programas socioassistenciais são ações integradas e complementares, com objetivos, tempo e área de
abrangência definidos, que visam qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços,
não se caracterizando como ações continuadas.
III) Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as
garantias do SUAS, prestados em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e
de calamidade pública, nos termos do Decreto Federal nº 6.307/2007.
IV) A Proteção Social Básica caracteriza-se pelo desenvolvimento de serviços, programas, projetos e
benefícios com cunho preventivo a situações de risco e de superação das condições de vulnerabilidade
social por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários.
V) A Proteção Social Especial caracteriza-se por um conjunto de ações de proteção voltadas às famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos em decorrência
de abandono, maus tratos físicos e psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas socioeducativas,
situação de rua, trabalho infantil e outras condições. Tem por objetivo contribuir para a reconstrução de
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Art. 3º. As propostas objeto deste Edital deverão destinar-se a indivíduos, famílias e grupos que se encontram
em situações de vulnerabilidade social, risco social e/ou violação de direitos, tais como: perda ou fragilidade
de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em
termos étnicos, culturais e sexuais; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza
e/ou no acesso às demais políticas públicas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos
e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.
Art. 4º. Para se habilitar a firmar os Termos de Colaboração, as organizações sociais devem obrigatoriamente
atender aos seguintes critérios eliminatórios, sob pena de desclassificação sumária, sem avaliação de mérito,
da proposta enviada:
I - possuir, no mínimo, 03 (três) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
III - possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o
cumprimento das metas estabelecidas;
IV - apresentar toda a documentação exigida no artigo 7º deste Edital;
V - ser regidas por estatutos cujas normas disponham, expressamente, sobre:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
b) a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição para opinar sobre os relatórios
de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
c) a previsão de que, em caso de dissolução da organização social, o respectivo patrimônio líquido seja
transferido para outra pessoa jurídica de igual natureza e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo
da organização social extinta;
d) normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela organização social, que determinarão,
no mínimo, a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade e que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao
relatório de atividades e demonstrações financeiras da organização social, incluídas as certidões negativas
de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os
à disposição para exame de qualquer cidadão.
Art. 5º. Ficará impedida de celebrar a parceria de que trata este Edital a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da
administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto não for
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de
fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, termos
de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
“c” do inciso V deste artigo;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 6º. Para concorrer aos Termos de Colaboração de que trata este Edital, a organização social deverá
protocolar suas propostas, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso, nº 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, de segunda a sexta-feira exceto
feriados, das 8h00 às 17h00, entre os dias 10/11/2015 e 20/11/2015, impreterivelmente.
Art. 7º. No ato de inscrição de cada proposta de colaboração, a organização deverá apresentar
obrigatoriamente 01 (uma) via de cada um dos seguintes documentos:
I - ofício em nome do Secretário de Saúde e Assistência Social, solicitando o Termo de Colaboração’;
II - cópia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB;
III - cópia do estatuto registrado e eventuais alterações;
IV - cópia da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social;
V - Plano de Trabalho, assinado pelo representante legal e por responsável técnico, conforme parâmetros
presentes neste Edital e modelo disponibilizado no Anexo C.
Parágrafo Único. A falta de qualquer documento relacionado neste artigo impedirá a inscrição.
Art. 8º. As propostas para parceria, apresentadas no Plano de Trabalho, devem preferencialmente atender
aos seguintes critérios eliminatórios:
I) Adequar-se aos marcos legais, normativos e regulatórios do Sistema Único de Assistência Social, tais
como a Lei Orgânica de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social de 2004, a Norma
Operacional Básica do SUAS (Resolução CNAS nº 33/2012), a Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do SUAS, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009),
as orientações técnicas para os serviços socioassistenciais de autoria do Conselho Nacional de Assistência
Social e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as resoluções do CNAS que tratam do
reordenamento dos serviços socioassistenciais, entre outros;
II) Destinar, no mínimo, 60% das vagas em serviços, programas e benefícios de Proteção Social Básica
a usuários encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) , nos termos do
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social, aprovado pela Resolução CIT nº 07/2009, e 100% de atendimento dos
usuários encaminhados pelo serviços e programas de Proteção Social Especial pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS);
III) Garantir a prestação absolutamente gratuita das ações ofertadas, sendo vedada cobrança dos usuários de
taxas de qualquer natureza, bem como a solicitação de contribuições ou contrapartidas monetárias, materiais,
de trabalho ou de quaisquer outras modalidades;
IV) Desenvolver alguma das seguintes ações socioassistenciais, demonstrando o atendimento da totalidade
dos parâmetros, presentes nos marcos normativos e regulatórios do SUAS, referentes aos usuários
atendidos, aos objetivos da prestação, às provisões necessárias (ambiente físico, recursos materiais,
recursos humanos e trabalho social essencial), as aquisições a serem desenvolvidas, as condições e formas
de acesso, ao período de funcionamento, à abrangência, à articulação de rede e ao impacto social esperado:
a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
b) Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;
c) Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
d) Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
e) Serviço de acolhimento institucional;
f) Serviço de acolhimento em república;
g) Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
h) Programas socioassistenciais de Proteção Social Básica que complementem e qualifiquem a prestação do
Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, contribuindo para o alcance de seus objetivos, para
o desenvolvimento das aquisições dos usuários e para o impacto social esperado;
i) Programas socioassistenciais de Proteção Social Especial que complementem e qualifiquem a prestação
do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e Indivíduos, contribuindo para o alcance
de seus objetivos, para o desenvolvimento das aquisições dos usuários e para o impacto social esperado;
j) Benefícios eventuais de Assistência Social, concedidos em decorrência de nascimento, morte,
vulnerabilidade temporária ou calamidade pública.
Art. 9º. Deverá constar obrigatoriamente do Plano de Trabalho, sob pena de desclassificação da proposta
da parceria:
I – diagnóstico da realidade que será objeto das atividades do fomento, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;
II – descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a
serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como
quais serão os meios utilizados para tanto;
III – prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas;
IV – definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas;
V – elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou
com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses
custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou
quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;
VI – plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública;
VII – estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das
pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
VIII – valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das
etapas vinculadas às metas do cronograma físico;
IX – modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de realização das etapas
vinculadas às metas e com o período de vigência da parceria;
X – prazos de análise da prestação de contas pela administração pública municipal;
XI – demonstração de atendimento dos critérios elencados no artigo 8º deste Edital;
Art. 10. A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social publicará no Jornal Tribuna do Norte e no sítio
eletrônico oficial da Prefeitura de Pindamonhangaba, até o dia 01/12/2015, a relação completa das propostas
recebidas neste processo de seleção para Parceria.
Art. 11. Os Planos de Trabalho serão submetidos à análise técnica a ser realizada por Comissão de Seleção
designada oficialmente pela Prefeitura de Pindamonhangaba, à qual competirá verificar o cumprimento
dos critérios eliminatórios previstos nos artigos 8º e 9º deste Edital e classificar os planos de trabalho de
acordo com o grau de prioridade da ação socioassistencial proposta, conforme diagnóstico sócio territorial
do município.
Parágrafo Único. Serão consideradas prioritárias as propostas que prevejam a prestação de serviços
socioassistenciais, que atendam os objetos de intervenção e os territórios elencados no Anexo B.
Art. 12. Na análise técnica realizada pela Comissão de Seleção, os Planos de Trabalho que cumprirem os
requisitos obrigatórios serão pontuados cumulativamente conforme segue:
I) De acordo com o tipo de ação socioassistencial proposta:
a) Propostas de prestação de serviços socioassistenciais receberão 30 pontos;
b) Propostas de execução de programas socioassistenciais e de concessão de benefícios eventuais de
Assistência Social receberão 15 pontos.
II) De acordo com o grau de prioridade da ação e do território:
a) Propostas de ações elencadas no Anexo B em territórios classificados como de prioridade média
receberão 20 pontos;
b) Propostas de ações elencadas no Anexo B em territórios classificados como de prioridade alta receberão
40 pontos;
c) Propostas de ações elencadas no Anexo B em territórios classificados como de prioridade muito alta
receberão 60 pontos.
III) De acordo como o número de vagas ofertadas:
a) Propostas de ações elencadas no Anexo B que atendam ao número de vagas indicado como mínimo
receberão 10 pontos.
§ 1º. Os Planos de Trabalho avaliados receberão pontuação mínima de 15 pontos e máxima de 100 pontos,
sendo classificados em ordem decrescente de pontuação.
§ 2º. Os Termos de Colaboração serão firmados atendendo estritamente a ordem indicada por esta
classificação.
§ 3º. Esta classificação não será critério determinante do volume de recursos a serem transferidos através do
Termo de Colaboração aprovado.
Art. 13. Após avaliação técnica realizada nos termos do artigo 12 deste Edital, o resultado com as propostas
classificadas, será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de
Pindamonhangaba até o dia 01/12/2015.
Art. 14. Cabe entrar com recurso contra o resultado da avaliação técnica até a data do dia 04/12/2015.
§ 1º. Os recursos de que trata o caput deste artigo deverão ser estritamente fundamentados nos marcos
legais, normativos e regulatórios que regem o Sistema Único de Assistência Social e na legislação correlata.
§ 2º. Os recursos deverão ser protocolados junto ao Departamento de Assistência Social, sito a Rua Euclides
Figueiredo, nº 94, Bairro Alto do Cardoso.
§ 3º. O resultado da análise dos recursos impetrados nos termos do caput deste artigo terá caráter conclusivo,
não sendo admitido novo recurso.
§ 4º. O resultado da análise dos recursos será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura de Pindamonhangaba até o dia 08/12/2015, juntamente com a classificação final das
propostas aprovadas.
Art. 15. O resultado final da classificação homologado será divulgado no Jornal Tribuna do Norte e no sítio
eletrônico oficial da Prefeitura de Pindamonhangaba até o dia 08/12/2015
Art. 16. Os Termos de Colaboração terão vigência máxima de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura ou
até o dia 31/12/2016.
Art. 17. As organizações sociais que tiverem Planos de Trabalho selecionados deverão apresentar os
seguintes documentos obrigatórios, com data de validade vigente, para firmar o Termo de colaboração:
I - cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente atual, devidamente registradas;
II - cópia da carteira de identidade e do registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do responsável legal pela organização;
III - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização social, com nacionalidade, estado civil,
ocupação/profissão, endereço, telefone, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles;
IV - certificado de Utilidade Pública Municipal (cópia da lei que instituiu a Entidade Social de Utilidade Pública);
V - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço registrado
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
VI - declaração de que a organização social, sob as penas da lei, não se encontra em situação de mora ou
inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
direta ou indireta;
VII - declaração da organização social, sob as penas da lei, de que seu representante legal, os membros do
quadro dirigente, seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, não são agentes políticos de Poder ou do Ministério Público;
VIII - declaração de que os dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores (ou equivalente)
da organização social não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
IX - cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior.
X – certidões de regularidade fiscal, previdenciário, tributário, de contribuições e de dívida ativa (Trabalhista
, FGTS, Débito Municipal e CND);
XI – prova de propriedade ou posse legítima do imóvel;
XII – Regulamento de compras e contratações, próprio ou de terceiros, devidamente aprovado pela Secretaria
de Finanças do município;
XIII – documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, quando
estas instalações e condições forem necessárias para a realização do objeto pactuado.
Art. 18. Os Termos de Colaboração celebrados de acordo com este Edital serão submetidas a procedimentos
de fiscalização durante sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, através da comissão de
monitoramento e avaliação designada por portaria do executivo municipal, bem como pelo gestor da parceria
ou pessoa por este designado.
§ 1º. O monitoramento e a avaliação realizados em decorrência da celebração de Termo de Colaboração,
conforme indicado neste Edital, não substitui e não prejudica os procedimentos de monitoramento e avaliação
sob competência do setor de Vigilância Socioassistencial do órgão gestor municipal de Assistência Social.
Art. 19. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução
da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas
correspondentes de atuação existentes.
Parágrafo único. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitos aos mecanismos de controle
social previstos na legislação.
Art. 20. Cabe à Secretaria de Saúde e Assistência Social deliberar sobre as questões omissas neste edital.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2015.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretaria de Saúde e Assistente Social
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PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO

ANEXO A.
BAIRROS E LOCALIDADES QUE COMPÕEM AS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS
3.1

CRAS DE PINDAMONHANGABA

CRONOGRAMA, METAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS
Obs.: Preencher uma tabela para cada objetivo específico identificado na parte 2 do Plano de Trabalho.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META

CRAS Cidade Nova
Borba / Pinhão do Borba

Meta

Goiabal

Recanto do Sol

Campinas

Jardim Eloyna

Santa Cruz

Campininhas

Jardim Regina

Shangri-lá

Cidade Nova

Lago Azul

Triângulo

Feital

Pinhão do Una

Vista Alegre

Pouso Frio

Quantitativo

Qualitativo

Exemplo: Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de

Objetivo específico 1:

afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária
Metas

Cronograma
Ação
Início

Processos
Duração e

Término

Periodicidade

Vitória Park

Unidade

Resultados

Quantidade

Número

Unidade

Quantidade

Indicadores de

Responsável

monitoramento

pela execução

Total de

03

de grupos

grupos
realizados no
mês;

Encontros

ANEXO B.

Exemplo: Desenvolver encontros

03/2015

regulares com os usuários

Ações e territórios diagnosticados como prioritários para a execução das ações

semanais

12/2015

com 2h de

pessoas

de

duração

60

atendidas

40

encontros

socioassistenciais na rede privada do SUAS no município de Pindamonhangaba

Total de

Número de

Número

pessoas

Orientador

participantes

social

nos grupos;
Total de

por grupo

pessoas

para o ano de 2016

inseridas nos
grupos no mês

I. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação prioritária

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para Adultos de 30 a 59 anos

Territórios prioritários para esta
ação

Número mínimo de vagas de
atendimento

Prioridade alta: Azeredo, Cidade
Nova, Goiabal, Vale das Acácias,
Campinas, Cidade Jardim, Maricá,
Santa Cecília e Jardim Regina

40 vagas na região do CRAS
Cidade Nova

de referência.

Objetivo específico 2:

Início

Prioridade alta: Azeredo, Cidade
Nova, Goiabal, Vale das Acácias,
Campinas, Cidade Jardim, Maricá,
Santa Cecília e Jardim Regina

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para
Idosos

Metas

Cronograma
Ação
Término

40 vagas na região do CRAS
Cidade Nova

Processos
Duração e

Unidade

Periodicidade

Resultados

Quantidade

Unidade

Quantidade

Indicadores de

Responsável

monitoramento

pela execução

II. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.2
Territórios prioritários para esta
ação

Ação prioritária

Número mínimo de vagas de
atendimento

Indicadores de avaliação
Total de usuários matriculados em cursos

Serviço de proteção social
especial para pessoas com
deficiência, idosas e suas
famílias

Exemplo: Ampliação do acesso dos jovens
Cobertura de todo o município

90 vagas

do Pronatec;

a ofertas da política de trabalho, emprego e
Taxa de desemprego entre os usuários do

renda

serviço.

Serviços de acolhimento
(acolhimento institucional,
acolhimento em república e
acolhimento em família
acolhedora)

De acordo com as normativas
vigentes

Cobertura de todo o município

3.3

ANEXO C.

AVALIAÇÃO

Impacto social esperado

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS

ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS COM RECURSOS HUMANOS
Obs.: Preencher uma linha para cada trabalhador de nível superior, médio ou fundamental envolvido na

PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE

Nome

ação proposta.

C.N.P.J.

Data de criação

Função

Vinculo

Exemplo:

CLT

Assistente

UF

Conta

Banco

Encargos
Salários

CEP

DDD/Tel

FAX

Agência

Praça de Pagamento

Sociais
(FGTS/INSS)

Inscrição no CMAS nº

Endereço
Cidade

Carga
Horária

30h

R$

semanais

3.000

...

Custo

Custo

Mensal

Anual

...

...

Atividades

Orientador
Social no

Social

E-mail

Corrente

SCFV

* Encargos Sociais – INSS, FGTS, PIS 13º, FÉRIAS, AVISO PRÉVIO, RESCISÕES

Nome do Responsável

CPF

C.I./Órgão Expedidor

Cargo

Função
PARTE 4. PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Endereço

CEP
PLANO DE APLICAÇÃO

HISTÓRICO
Obs.: Apresentar um breve histórico, relacionando: criação, tempo de funcionamento,

Natureza de

finalidades, percurso ligado à política de Assistência Social.

Total

Concedente

Proponente

Despesa

PARTE 2. IDENTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA
2.1

PLANO DE DESEMBOLSO

TÍTULO

Obs.: Deve refletir a natureza do problema enfocado e ter impacto significativo em seu leitor.

Obs.: Preencher uma linha para cada despesa, com o cronograma de aplicação mês a mês.

Despesa

2.2

Exemplo:

Obs.: Escolher uma única opção.

Aluguel

(

) Serviço de convivência e

(

acolhedora

(

(

domicílio para pessoas com deficiência e

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

R$1.300,00

) Serviço de acolhimento em família

fortalecimento de vínculos
) Serviço de proteção social básica no

1º mês

1

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

2

) Serviço de proteção em situações de

Total

calamidades públicas e de emergências

idosas
(

) Serviço de proteção social a

(

Despesa

) Programas socioassistenciais de

adolescentes em cumprimento de medida

Proteção Social Básica que complementem

1

socioeducativa de Liberdade Assistida e de

e qualifiquem a prestação do Serviço de

Exemplo:

Prestação de Serviços à Comunidade

Proteção e Atendimento Integral às

Aluguel

Famílias
(

) Serviço de proteção social especial

(

-

-

2

) Programas socioassistenciais de

para pessoas com deficiência, idosas e

Proteção Social Especial que

suas famílias

complementem e qualifiquem a prestação

Total

Valor total de recursos a serem aplicados:

do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado para Famílias e Indivíduos
(

) Serviço de acolhimento institucional

(

4.2

) Benefícios eventuais de Assistência

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Social
(

) Serviço de acolhimento em república

Justificativa dos valores indicados, demonstrando a compatibilidade dos custos com os preços praticados
2.3

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

no mercado ou em outras parcerias. Preencher uma linha para cada despesa indicada no item anterior.

Para qual ação (serviço, programa ou benefício) está direcionado o Plano de Trabalho,

Anexar documentos comprobatórios das justificativas apresentadas.

em conformidade com o estabelecido pelo Edital.

Identificação da despesa

Exemplo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens de 18

Exemplo: Aluguel

Justificativa
Valores praticados no mercado, conforme

PARTE 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

documentos comprobatórios anexos.

a 29 anos.

Incluir registro fotográfico que evidencie a situação das instalações e as condições
materiais da organização social.
2.4

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades do fomento, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas.
Descrever a metodologia empregada, identificando as fontes de informação e os
procedimentos adotados para coleta e análise.

2.6

JUSTIFICATIVA

Indicar o(s) motivo(s) que justificam a proposta apresentada.

2.7

OBJETIVO GERAL

Deve ser abrangente e genérico e estar de acordo com o definido nos marcos legais,
normativos e regulatórios do SUAS. O objetivo geral deve ser formulado como uma única
sentença, iniciada necessariamente por um verbo no infinitivo.

Exemplo: Complementar o trabalho social com famílias realizado no Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) dos CRAS do município,
prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência
familiar e comunitária.

2.8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Devem ser apresentadas ações específicas que, uma vez executadas, culminam com o
alcance do objetivo geral. É a diretriz para a elaboração da metodologia e das atividades
a serem desenvolvidas no Plano de Trabalho visando atender o objetivo geral.

Periodicidade

Incluir registro
fotográfico que DO
evidencie
a situação das
instalações
e as condições
IDENTIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
AÇÃO PROPOSTA
Exemplo:
Apresentação
Notas Fiscais
Mensal
materiais da
organizaçãodesocial.
Nome
PARTE 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PARTE 6. RESPONSÁVEL
Cargo
Incluir registro fotográfico que evidencie a situação das instalações e as condições
PARTE 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
materiais
da
organização
social.
PARTE 5.
5. REGISTRO
REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTOGRÁFICO
RG
PARTE
IDENTIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL
PELA
AÇÃO PROPOSTA
Incluir registro
fotográfico que DO
evidencie
a situação das
instalações
e as condições
Incluir
registro
fotográfico
que
evidencie
a
situação
materiais
da organização
CPF
Incluir
registro
fotográfico social.
que evidencie a situação das
das instalações
instalações e
e as
as condições
condições
materiais da
da organização
organização social.
social.PARTE 6. RESPONSÁVEL
Nome
materiais
Telefones para contato
Cargo
PARTE 6. RESPONSÁVEL
PARTE
6. RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL
IDENTIFICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO PROPOSTA
PARTE
6.
RG
Nome
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PROPOSTA
IDENTIFICAÇÃO
CPF
IDENTIFICAÇÃO DO
DO RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL PELA
PELA AÇÃO
AÇÃO PROPOSTA
PROPOSTA
Pindamonhangaba/SP, _________ de __________________ de 2015
Cargo
Nome
Nome
Telefones para contato
Nome
RG
Cargo
Cargo
Cargo
CPF
RG
RG
RG
Telefones
para contato
CPF
Pindamonhangaba/SP, _________ de __________________ de 2015
CPF
CPF
___________________________________
Telefones para contato
Identificação e assinatura do responsável legal
Telefones para
para contato
contato
Telefones
Pindamonhangaba/SP, _________ de __________________ de 2015

Exemplo:
1.

Modo

4.3PARTE
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
6. RESPONSÁVEL
PARTE 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Complementar

as

ações

da

família

e

comunidade

na

proteção

e

desenvolvimento dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
2. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e

Pindamonhangaba/SP,
_________ de __________________ de 2015
___________________________________
Pindamonhangaba/SP,
_________
de
de
Pindamonhangaba/SP,
_________
de __________________
__________________
de 2015
2015
Identificação e assinatura
do responsável
legal

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de

___________________________________
Identificação
e assinatura do responsável técnico
___________________________________
Identificação e assinatura do responsável legal

modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária;

(...)

___________________________________
___________________________________
Identificação
e assinatura do responsável legal
___________________________________
ANEXO
I – CRONOGRAMA
Identificação
e
do
Identificação
e assinatura
assinatura
do responsável
responsável legal
legal
2.9

PÚBLICO ALVO
Formas de acesso

Perfil da população

Critérios de seleção

atendida

Obs.: Admite-se múltipla
marcação.

( ) Procura espontânea
(
) Encaminhamentos da
rede socioassistencial
(
) Encaminhamentos de
outras políticas setoriais
(
) Encaminhamentos dos
Sistemas de Garantia de
Direitos e de Justiça.
2.10

NÚMERO DE VAGAS
Percentual destinado a

Total de vagas

encaminhamentos realizados pelos
CRAS ou pelo CREAS.

2.11

TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO

1. Identificar uma única área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta
informação é de preenchimento obrigatório.
2. A opção “Cobertura de todo o município”, na área de abrangência, está disponível apenas para os
serviços de média e alta complexidade.
3. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, em que será
executada a ação proposta. Esta informação é de preenchimento obrigatório.

Área de abrangência
(

) CRAS Araretama

(

) CRAS Castolira

(

) CRAS Centro

(

) CRAS Cidade Nova

(

) CRAS Moreira César

(

) Cobertura de todo o município

Bairro(s) em que será executada a ação.

___________________________________
Identificação e assinatura do responsável técnico

DATA/PERÍODO
10/11/2015

AÇÃO
LOCAL
Publicação
do
edital
___________________________________
dasresponsávelProtocolo
IdentificaçãoApresentação
e assinatura do
técnico - Prédio
10/11/2015 a 20/11/2015
___________________________________
propostas
Prefeitura
___________________________________
Identificação
e assinatura do responsável técnico
___________________________________
Equipe
Técnica da AS +
Identificação
e
do
técnico
IdentificaçãoAnálise
e assinatura
assinatura
do responsável
responsável
técnico
20/11/2015 a 27/11/2015
dos Projetos
JU+ Financeiro
Publicação dos Projetos Jornal Tribuna do Norte e
1º/12/2015
Selecionados
site Prefeitura
1º/12/2015 a 04/12/2015 Prazo Recursal
Publicação do resultado
08/12/2015
dos recursos e
homologação dos
Apresentação ao
09/12/2015
Auditório da Prefeitura
CMAS/Deliberação
Publicação dos Projetos Jornal Tribuna do Norte e
15/12/2015
Deliberados
site Prefeitura
Entrega dos Documentos
Departamento A. Social/
16/12/2015 a 30/12/2015 + plano de trabalhos
Setor Convênios
adequados
Apresentação à Câmara
20/01/2014
Câmara de Vereadores
de Vereadores

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 185/2015 de “AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinadas em 26/08/2015:
ATA nº 86/2015
ITEM

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA

01

Kg

02

Kg

03

Kg

04

Kg

05

CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

DESCRIÇÃO
1.005.002.002505 ABOBORA MADURA IN
NATURA

in naTURa

3,70

10.000

1.005.002.002504 ABOBRINHA BRASILEIRA
EXTRA AA IN NATURA
1.005.002.002503 ACELGA EXTRA IN NATURA

in naTURa

4,20

8.000

in naTURa

5,30

8.000

in naTURa

6,50

8.000

Kg

1.005.001.002325 ALFACE IN NATURA
8.000,0000
1.005.001.002324 ALHO IN NATURA

in naTURa

15,50

5.000

Kg

1.005.001.002313 BATATA IN NATURA

in naTURa

4,00

50.000

07

Kg

1.005.001.002312 BETERRABA IN NATURA

in naTURa

4,10

15.000

08

Kg

1.005.001.002314 CEBOLA IN NATURA

in naTURa

6,00

20.000

09

Kg

1.005.001.002310 CENOURA IN NATURA

in naTURa

4,30

30.000

10

Kg

15,00

5.000

Kg

1.005.001.002316 CHEIRO VERDE IN NATURA
KG 5.000,0000
1.005.001.002309 CHUCHU IN NATURA

in naTURa

11

in naTURa

3,95

15.000

in naTURa

06

KG

12

Kg

8,00

8.000

13

Kg

1.005.002.002501
COUVE
MANTEIGA
NATURA
1.005.002.002500 ESCAROLA IN NATURA

in naTURa

7,10

5.000

Kg

1.005.002.002594 ESPINAFRE IN NATURA

in naTURa

6,99

4.000

Kg

1.005.002.002492 INHAME IN NATURA

in naTURa

4,64

8.000

16

Kg

1.005.002.002489 PEPINO COMUM IN NATURA

in naTURa

4,80

15.000

17

Kg

1.005.001.002326 REPOLHO IN NATURA

in naTURa

3,10

10.000

18

Kg

1.005.001.002307 TOMATE

in naTURa

8,00

40.000

Kg

1.005.002.002593 VAGEM IN NATURA

in naTURa

8,90

8.000

dZ

1.005.001.002315 OVOS IN NATURA

in naTURa

4,39

50.000

21

Kg

1.005.001.002299 ABACAXI

in naTURa

8,10

8.000

22

Kg

1.005.001.002320 BANANA PRATA IN NATURA

in naTURa

4,00

60.000

23

Kg

in naTURa

8,20

50.000

24

Kg

1.005.002.002488 GOIABA VERMELHA IN
NATURA
1.005.001.002318 LARANJA PERA IN NATURA

in naTURa

4,05

20.000

in naTURa

4,30

30.000

in naTURa

6,20

10.000

in naTURa

6,72

50.000

14
15

19
20

25

Kg

26

Kg

1.005.001.002321
LARANJA
NATURA
1.005.001.002364 LIMÃO

PONKAN

27

Kg

1.005.001.002323 MAÇA FUJI IN NATURA

28

Kg

29

Kg

30

Kg

IN

IN

1.005.001.002302 MAMÃO

in naTURa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
1.005.002.002592 MANGA IN NATURA

in naTURa

Estado de São Paulo
in naTURa

1.005.001.002366 MARACUJA

6,00

15.000

8,20

20.000

7,40

8.000

1.005.002.002487 MELANCIA GRAUDA IN
2,90
in naTURa
NATURA
1.005.002.002486
MELÃODE AMARELO
IN E COMPRAS
DEPARTAMENTO
LICITAÇÕES
5,50
32
Kg
in naTURa
NATURA
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
1.005.002.002591
MORANGOlicitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
IN NATURA
22,50
33
Kg Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail:
V in naTURa
31

Kg

25.000

20.000
5.000

34

Kg

1.005.002.002590 PERA IN NATURA

in naTURa

9,00

35

Kg

1.005.002.002589 KIWI IN NATURA

in naTURa

16,00

5.000

36

Kg

1.005.002.002588 UVA IN NATURA

in naTURa

16,00

10.000

15.000

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ConSeLHo MunICIPAL DA PeSSoA CoM DefICIênCIA

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

ADITAMENTO DO EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA A GESTÃO 2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE
PINDAMONHANGABA
“NOVO PRAZO DE INSCRIÇÕES”

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, na pessoa de sua presidente e no
uso das atribuições que lhes são conferidas,
Considerando a Lei Municipal 4682 de 12 de setembro de 2007 e suas alterações,
Considerando a reunião de 03 de setembro de 2015,
Considerando a ausência de inscritos habilitados no dia da Assembleia de eleição, marcado para 05/11/2015,
Considerando a decisão dos presentes à Assembleia de eleição, conforme consta em ata,
Considerando o parágrafo 4º do artigo 4º da lei 4382 que diz:
“Os representantes da sociedade civil serão eleitos em Assembléia Geral, especialmente convocada por
edital público, dentre as pessoas indicadas pelas entidades não governamentais de atendimento e defesa
dos portadores de deficiência e pelos movimentos comprometidos com esta causa.”
PRORROGA O PRAZO E CONVOCA:
As entidades sociais e os movimentos sociais, que tenham envolvimento com a causa da pessoa com
deficiência para o credenciamento visando à participação na Assembleia para a eleição dos representantes
da sociedade civil que deverão integrar o CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com deficiência no biênio
2015/2017, cujas normas são regidas pelo presente Edital.
DA CONVOCAÇÃO
1. Ficam convocadas as entidades não governamentais de atendimento e defesa da pessoa com deficiência
e os movimentos comprometidos com a causa da pessoa com deficiência, e as entidades de classe para
votarem e serem votados a uma das 04 (quatro) vagas para conselheiros titulares e respectivos suplentes,
seguindo ordem de classificação decorrente na votação.
a) Entende-se por Entidades não governamentais de atendimento e defesa da pessoa com deficiência,
aquelas registras e/ou inscritas em Conselhos Municipais de Direitos;
b) Entende-se por Movimentos comprometidos, todas as organizações constituídas ou não juridicamente,
que comprovem sua atuação na cidade, na área da pessoa com deficiência, devendo apresentar a seguinte
documentação:
b.1) Existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas ou declaração de
autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em defesa da causa, ou outros registros
comprobatórios.
DA ORGANIZAÇÃO
2. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Organizadora composta especialmente
para essa finalidade, com os seguintes membros: Adriano Augusto Zanotti, pela sociedade civil e Paula
Prado Galvão Cesar, pelo poder público.
2.1. As atribuições da comissão eleitoral são:
I.
Homologação do credenciamento e cadastro dos representantes de acordo com os critérios
definidos neste regimento;
II.
Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III.
Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV.
Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V.
Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI.
Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII.
Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII.
Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande
circulação.
DO CREDENCIAMENTO – NOVO PRAZO
3. O pedido de credenciamento dos representantes de entidades sociais de atendimento e defesa da pessoa
com deficiência e dos movimentos comprometidos com a pessoa com deficiência com atuação no município
de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na Casa dos Conselhos Municipais, à Rua Deputado Claro
Cesar, 53, das 8h30m às 11h30m e das 14 às 17 horas, no período de 10 de novembro de 2015 a 13 de
novembro de 2015.
a) As entidades sociais e os movimentos sociais deverão inscrever até 2 representantes para concorrer às
vagas da sociedade civil, devendo no ato da inscrição indicar o titular e suplente.
4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados deferidos e
indeferidos até a data de 18 de novembro de 2015.
5. O prazo para o protocolo de impugnação dos Credenciados será de 18 de novembro a 20 de novembro
de 2015.
a) Os Recursos deverão ser protocolados no mesmo endereço e horários constantes no artigo 3º, e serão
julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 25 de novembro
de 2015.
b) A decisão da comissão será incontestável.
DA ELEIÇÃO
6. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 25 de novembro de 2015, às 15 horas, no
Auditório da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, Pindamonhangaba.
7. As inscrições que forem homologadas pela comissão, automaticamente, estarão credenciadas à
Assembleia eleitoral e os inscritos serão considerados todos candidatos e eleitores.
8. Cada eleitor/candidato poderá votar em até 04 (quatro) entidades sociais e/ou movimentos sociais, em
cédula especifica distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
a) O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade e/ou movimento no município;
b) Ocuparão a titularidade as quatro instituições mais votadas;
c) Por deliberação do Plenário da Assembleia, havendo consenso, a eleição poderá ser feita por aclamação.
10. Ao final do processo eleitoral será lavrada a ata de eleição com os resultados, que terá extrato publicado
no Jornal Tribuna do Norte, até o dia 30/11/2015.
11. A posse dos novos conselheiros será dada no dia 10 de dezembro de 2015, às 10 horas, no Auditório
da Prefeitura Municipal.
12. Imediatamente após a posse, ou em primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a eleição da
nova diretoria.
13. O Poder Público Municipal dará total publicidade, apoio logístico e financeiro ao processo eleitoral.
14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2015

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007

Andrea Campos Sales Martins
Nos Termos
Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e
Presidente
dodaCMPD

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 225/2015 de “AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA

Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999

ATENDER A DEMANDA DA SEJELP EM EVENTOS, VIAGENS DE ALUNOS E ATLETAS,
FESTIVAIS E COMPETIÇÕES”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com

validade de 12 meses, assinadas em 29/09/2015:
ATA nº 94/2015
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

Unid.

Empresa:

CRONOGRAMA

MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Própria

3,50

10.000

DESCRIÇÃO

1.005.001.014814 – LANCHE.

AÇÕES

Lanche – pão tipo careca – com
aproximadamente 50 g recheados com 02
(duas) fatias de presunto cozido e 02
(duas) fatias de queijo tipo muçarela.

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2015

DATAS

Novo prazo de inscrições

10 a 13/11/2015

Publicação do resultado

18/11/2015

Prazo para impugnação

18 a 20/11/2015

Assembleia de eleição – Auditório Prefeitura Municipal – 15 horas

25/11/2015

Publicação do resultado

27/11/2015

Posse dos eleitos e eleição da diretoria – Auditório da Prefeitura

10/12/2015

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 252/2015 de “AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PS - COM
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL E DIZERES A SEREM INFORMADOS, PELO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
meses,
28/10/2015:
Av.
Nossaassinadas
Senhora doem
Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
ATA nº 115/2015
Empresa:
JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CONSUMO
ESTIMADO SEA

CONSUMO
ESTIMADO
SEC

CONSUMO
ESTIMADO
SES

50

----

50

DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

m2

039.182 - PReSTaÇÃo de SeRViÇoS PaRa
ReaLiZaÇÃo de eVenToS - ConFeCÇÃo de
PLaCa PS 1 mm de eSPeSSURa ConFeCÇÃo de
PLaCaS de PS de 1 mm Com ViniL aUToadeSiVo
CaST. imPReSSÃo digiTaL aLTa ReSoLUÇÃo
(mÍnimo de 1400 X 1400 dPi Com TinTa
eCoSoLVenTe.

188,00

039.183 - PReSTaÇÃo de SeRViÇoS PaRa
ReaLiZaÇÃo de eVenToS - ConFeCÇÃo de
PLaCa PS 2 mm de eSPeSSURa ConFeCÇÃo de
PLaCaS de PS de 2mm Com ViniL aUToadeSiVo
CaST. imPReSSÃo digiTaL aLTa ReSoLUÇÃo
(mÍnimo de 1400 X 1400 dPi Com TinTa
eCoSoLVenTe.

213,00

02

03

m²

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba

VALOR
UNITÁRIO (R$)

01

Instituição: ______________________________________________________________
Tipo:

Entidade social ( )

Movimento ( )

Entidade de classe ( )

Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
50

150

m²

039.184 PReSTaÇÃo de SeRViÇoS PaRa
277,00
05
---ReaLiZaÇÃo de eVenToS - ConFeCÇÃo de
PLaCa PS 3 mm de eSPeSSURa ConFeCÇÃo de
PLaCaS de PS de 3 mm Com ViniL aUToadeSiVo
DEPARTAMENTO
CaST. imPReSSÃo
digiTaL DE
aLTaLICITAÇÕES
ReSoLUÇÃo E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso,
1400X –1400
Alto do
Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
(mÍnimo
de 1400
dPiCardoso–
Com TinTa
Telefax:
(12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
eCoSoLVenTe.

eDItAL De CHAMADA PÚBLICA 2015/2016
funDo MunICIPAL Do IDoSo – fMI
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais comunica
às Organizações da Sociedade Civil devidamente constituídas e organizadas, e inscritas no
Conselho Municipal do Idoso, que estarão abertas as inscrições para seleção de projetos que
poderão ser financiados com recursos subsidiados do Fundo Municipal do Idoso, conforme descrito
abaixo:
1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projeto a ser financiado com recursos do
Fundo Municipal do Idoso – doações provenientes de renúncia fiscal.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política
Nacional do Idoso e demais legislações pertinentes. A proposta será analisada e avaliada por uma
comissão composta especialmente para esta finalidade.
1.3 – Após analisado, a proposta será encaminhada para parecer ao Departamento de Assistência
Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
1.4 – Em seguida será apresentada para deliberação do Conselho Municipal do Idoso.
2 - DO PROJETO
Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de atuação a autonomia
do idoso e seu fortalecimento na sociedade.
OBJETIVOS:
•
Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
•
Promover a convivência familiar e comunitária;
•
Desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;
•
Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo
social;
•
Promover o acesso à rede de políticas públicas.
AMBIENTE FÍSICO NECESSÁRIO:
Sala de atendimento individualizado, sala de atividades coletivas e comunitárias e instalações
sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e
acessibilidade em todos seus ambientes de acordo com as normas da ABNT.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:
Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários programados, conforme
demanda.
ABRANGÊNCIA: Municipal.
IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;

Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.
PÚBLICO ALVO: IDOSOS a partir de 60 anos.
PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual
período.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional do Idoso e demais legislações pertinentes;
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização para executar o projeto, devendo
o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no
desenvolvimento do projeto em questão;
III - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
4 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. O prazo para a apresentação de propostas: de 10 de novembro a 20 de dezembro de 2015.
4.2. Deverá ser encaminhada ao Setor Executivo dos Conselhos Municipais, à Rua Deputado Claro
Cesar, 53 – Centro – Pindamonhangaba – SP. CEP 12.400-220, das 14 às 17 horas.
4.3. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do ANEXO I deste Edital.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO
A proposta deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado ao Presidente do Conselho Municipal do Idoso, solicitando a apreciação da
proposta de execução do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao período de execução de 12 meses;
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal do Idoso – CMI.
6 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
A proposta selecionada e aprovada deverá providenciar os seguintes documentos para a
celebração do contrato:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebração de
contrato para o atendimento a que se propõe;
II – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
III - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a praticar
atos em seu nome, que assinará o contrato);
IV - Certificado de Utilidade Pública;
V - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os
recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do site: https://webp.
caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
VI - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da entidade
com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VII - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os
recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.
dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da entidade com
o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;
IX - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
X – Cópia do Estatuto da Entidade registrado em cartório;
XI - Ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório;
XII - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se encontra
em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta;
XIII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se encontram
no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na Câmara
Municipal de Pindamonhangaba;
XIV – Cópias dos comprovantes de inscrição no Conselho Municipal do Idoso e no Conselho
Municipal de Assistência Social;
XV – Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do contador e
assinado pelo representante legal da Entidade);
XIV – Nº. da conta-corrente, aberta exclusivamente para depósito do repasse público em banco
oficial (Caixa Federal ou Banco do Brasil).
Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2015.
Patricia Campos
Presidente – gestão 2013/2015
AneXo I

Estado de São Paulo

ITEM

PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

Municipal – 10 horas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

UNID.

7

10 de noVembRo de 2015

50

E-mail: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)

10

Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

* Publicar 01 Vez

Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2015.

Indicado para o processo eleitoral
Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007
Nome (TITULAR): ________________________________________________________
Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e

RG: ____________________________CPF: Decreto
___________________________________
Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
eDItAL De notIfICAção
ControLe 331/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). URBANIZADORA E
INCORPORADORA SANTA RITA LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA REGINA CELI DE
OLIVEIRA SANTOS, S/Nº, bairro VILA SUIÇA inscrito no município sob a sigla SE120104008000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 1º da Lei 2.490 de 06/11/1990, alterada pela lei 5.379
de 26/04/2012.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
eDItAL De notIfICAção
ControLe 334/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a). MARA TATIANA CAROLINO LEITE,
responsável pelo imóvel situado a rua FRANCISCO ADEMAR FONSECA, S/Nº, Bairro VILA SUIÇA
inscrito no município sob a sigla SE120105003000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
1º da Lei 2.490 de 06/11/1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010
Rosana da Silva Monteiro
Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________

Documentos Apresentados (pode ser apresentado um ou mais)

_______________________
ProPonente

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
eDItAL reSuMIDo

( ) Cópias dos documentos pessoais do candidato (CPF e RG)
(

) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa com deficiência,

comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos. que possam ser
verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral;
( ) Ou comprovante de inscrição em Conselhos Municipais de Direitos;
( ) Ou outros, a saber: ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2015.
____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

EXTRATO – PREGÃO N° 02/2015

PREGÃO Nº 286/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 286/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em transporte para locomoção de pacientes do Município de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 24/11/15 às 14h e
abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 307/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 307/15, referente à “Aquisição de
cestas complementares de alimentação”, com encerramento dia 20/11/15 às 8h e abertura às 8h30.
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
COMUNICADO
SINE-DIE de
PREGÃO
(REGISTROcomunica
DE PREÇOS)Nº.
276/2015
A Câmara de Vereadores
Pindamonhangaba,
que no pregão
presencial 02/15, para a
Acontratação
Prefeitura comunica
que oespecializada
PPRP n° 276/15,
cuida da “Aquisição
de medicamentos”
de empresa
para que
administração,
gerenciamento,
emissão efica
adiado SINE-DIE, para análise de impugnação, motivada pela empresa Cirúrgica São José Ltda.
fornecimento de documentos
de legitimação
Pindamonhangaba,
06 de novembro
de 2015. – Vale-Refeição, na forma de cartões eletrônicos,

magnéticos ou tecnologia similar para 30 (trinta) servidores da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados
(restaurante, padaria ou similar), o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas como
segue: item único no valor total de R$ 212.067,98 (duzentos e doze mil, sessenta e sete reais e
noventa e oito centavos)
à empresa
Verocheque
Ltda, devendo referida empresa
PrefeIturA
MunICIPAL
DeRefeições
PInDAMonHAngABA
comparecer ao mesmo endereço do evento anterior para retirada da autorização de serviço,
RETIFICAÇÃO
(REGISTRO
conforme item PREGÃO
7 do precedente
edital. DE PREÇOS) Nº. 205/2015

EXTRATO – PREGÃO N° 02/2015

Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, s/nº - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública
nº 04/2015, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão
utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade
Prisional, durante o período de 01 de Janeiro a 30 de abril de 2016. A sessão será realizada
no dia 02/12/2015 às 09:00h, no endereço acima. O edital na íntegra poderá ser obtido ou
consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br
e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 236.

___________________________
LoCAL e DAtA

Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________

A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 06/11/15, p. 06, concernente
à licitação supra, retifica-se a data de abertura, qual seja, 18/11/15. As demais informações
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2015.

CHAMADA PÚBLICA

DESTA FORMA, PEDE DEFERIMENTO

RG: ____________________________CPF: ___________________________________

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
eDItAL De notIfICAção
ControLe 335/ 15

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Na qualidade de representante legal da organização, DECLARO, para fins de prova junto à
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da
administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos deste poder, na forma deste plano de trabalho.

Nome (SUPLENTE): ______________________________________________________

Diretora do Departamento de Administração

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a). MARA TATIANA CAROLINO LEITE,
responsável pelo imóvel situado a rua FRANCISCO ADEMAR FONSECA, S/Nº, Bairro VILA SUIÇA
inscrito no município sob a sigla SE120105003000, para que efetue a construção do muro no prazo
de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º
da Lei 1411 de 10/10/1974.

1.
DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE
a)
Razão social, endereço, telefone, email.
2.
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
a)
Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, período do mandato.
3.
HISTÓRICO DA PROPONENTE
a)
Apresentar um breve histórico relacionando: criação, finalidades, percurso ligado à
área social.
4.
DESCRIÇÃO DO PROJETO
a)
Nome do projeto;
b)
Apresentação do projeto;
c)
Informar de forma clara e objetiva, resumidamente em que consiste a proposta e
período de execução.
5.
IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO
a)
Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço, telefone.
6.
JUSTIFICATIVA
Justificar a importância de se contratar a proposta apresentada, caracterizando os
interesses recíprocos, sociais e os resultados esperados.
7.
OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)
8.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta apresentada)
9.
PLANO DE AÇÃO
a)
Deve descrever o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos (geral e específico).
Como serão realizadas as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para
a e execução da proposta.
b)
Informar o cronograma de atividades, prazo, periodicidade, responsáveis por cada
ação operacional.
10.
AVALIAÇÃO
a)
Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto;
b)
Destacar os procedimentos necessários para a avaliação, os responsáveis por cada
procedimento, a periodicidade da aplicação dos instrumentos utilizados (reuniões, formulários,
entrevistas, dinâmicas)
11.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO PROPOSTA
12.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
13.
DECLARAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, comunica que no pregão presencial 02/15, para a
contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de documentos de legitimação – Vale-Refeição, na forma de cartões eletrônicos,
magnéticos ou tecnologia similar para 30 (trinta) servidores da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados
(restaurante, padaria ou similar), o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas como
segue: item único no valor total de R$ 212.067,98 (duzentos e doze mil, sessenta e sete reais e
noventa e oito centavos) à empresa Verocheque Refeições Ltda, devendo referida empresa
comparecer ao mesmo endereço do evento anterior para retirada da autorização de serviço,
conforme item 7 do precedente edital.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAM ENTO MUNICIPA L D E TRÂN SI TO
ÓRGÃO AUTUAD OR 2686 10

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
EDITA L D E NOTIFICAÇÃ O D E AUTUAÇÃ O P ELO COM ETIM ENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito
Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito
(AIT) validados e processados, cujos endereços não foram localizados pela Empresa Brasileira de Correios. Nestes
termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura
do auto de infração.
Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

BYB9375

Z440013442

55412

13/10/2015

DSZ3714

B440223618

51851

06/10/2015

CQL8868

B440230770

60412

05/10/2015

FEF2700

B440227654

55500

02/10/2015

DSQ3697

Z440013352

55412

07/10/2015

FMD6340

Z440013416

55412

09/10/2015
17/10/2015

DTX8180

B440223883

73662

03/10/2015

JQH0888

Z440013511

55412

ERO8147

B440230548

73662

06/10/2015

PVS8862

Z440013348

55412

07/10/2015

LUZ2423

B440230046

61220

10/10/2015

DZW3418

B440230773

61220

07/10/2015
07/10/2015

FBB3078

Z440013444

55412

13/10/2015

FQB5012

B440230845

73662

FKU1539

B440230392

73662

05/10/2015

KQJ1432

B440230846

51851

07/10/2015

HMS5329

Z440013457

55412

14/10/2015

CYG7300

B440230555

73662

07/10/2015
16/10/2015

LCA0213

Z440013413

55412

09/10/2015

FHA6100

E000000956

60501

CTA4630

B440230357

73662

05/10/2015

FOE8660

B440230118

55417

08/10/2015

DDL5987

Z440013367

55412

08/10/2015

DEP1611

B440222052

59670

09/10/2015

FOZ6219

B440230358

73662

08/10/2015

DHV7007

Z440013515

55412

17/10/2015

DSQ2260

Z440013425

55412

10/10/2015

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2015.
Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº
07.076.249/0001-20, representada pelo Presidente Sr. Ricardo Fabrício de Toledo. CONVOCAM os
Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria para Assembléia Geral
Extraordinária. A realizar-se no dia vinte e cinco de Novembro de dois mil e quinze às dezenove horas, na
Av. das Primaveras, nº 329, Bairro Goiabal,nesta cidade. A tratar de mudança na composição da diretoria e
Conselho fiscal. Pindamonhangaba dez de Novembro de dois mil e quinze

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

10 de novembro de 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Jomi continua com inscrições abertas
Quem tem a partir de 50
anos de idade pode disputar
os Jomi - Jogos Municipais
dos Idosos, evento esportivo organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer. Na manhã de domingo (8), foram realizadas as provas de natação no
Centro Esportivo “João do
Pulo”. A competição de atletismo será nesta sexta-feira
(13), último dia dos jogos, a
partir das 7h30, no mesmo
local.
José Carlos Lemes, 62
anos, e Maria José Macedo, 83 anos, participaram
da natação e ambos comentam que essa modalidade esportiva é muito

boa, eles sentem-se bem
em fazê-la e ficaram felizes com os Jomi.
As modalidades em disputa são: atletismo, tênis de
mesa, dominó, bocha, voleibol adaptado, truco, buraco,
natação, xadrez, chute a gol
e bola ao cesto.
Os interessados podem
fazer as inscrições no próprio local de competição,
com uma hora de antecedência do início, ou, antecipadamente nos centros
esportivos João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”, e
José Ely Miranda, “Zito”,
Rita Eny Cândido, “Ritoca”, no Araretama, e na
unidade esportiva do bairro Cidade Nova.
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José Carlos Leme, de 62 anos, participou da competição de natação no CE ‘João do Pulo’

Futebol disputa semifinal da
Festival de avaliação
reúne alunos e familiares Copa São Paulo neste domingo
Os alunos de diversas
modalidades esportivas
e de lazer, da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer da Prefeitura estão
sendo avaliados. A atividade reuniu alunos e seus
familiares no centro esportivo “João do Pulo” no
último final de semana.
Participantes da natação
adulta, de judô, ginástica
artística e rítmica, capoeira, taekwondo e caratê foram observados por seus
professores.
O secretário de Juventude, Esportes e Lazer
parabeniza os alunos pelo
empenho e os professores
pelo trabalho. “Momentos
de avaliação são ímpares, são gratificantes para
nossa equipe e também
para os pais, que podem
acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. O
esporte é essencial na vida
das pessoas, é qualidade
de vida”.
O Festival de Avaliação
prossegue neste sábado
(14), com alunos da natação infantil, no bairro Cidade Nova, das 8 às 11 horas, e no centro esportivo
“Zito”, das 14 às 18 horas;
no domingo (15), alunos
de natação do Araretama,

Divulgação

domingo (15), no campo do Fluminense, às 10
horas. O técnico convida
a torcida para apoiá-los
e prestigiar este jogo de
volta. Ele garante que
não irá faltar empenho e
vontade.
“A equipe se comportou muito bem no primeiro jogo da semifinal,
dando poucas oportuni-

dades para o time da Alumínio. Apesar da vitória
e da vantagem ampliada
para o jogo de volta, a
equipe está de pé no chão
e consciente que ainda
não ganhamos nada. A
expectativa é a melhor
possível, o time vem jogando um futebol de alto
nível e melhorando a
cada jogo”, comentou.
Divulgação

Festival de Avaliação é aberto ao público
das 8 às 11 horas. Ainda
neste domingo, haverá a
avaliação dos alunos de
basquetebol, a partir das 8
horas, no ginásio do “João
do Pulo”.
Pais e alunos elogiam
atividade
Anderson da Silva,
mecânico, acompanhou
a avaliação da filha, que
é aluna de ginástica rítmica, e afirma que foi
muito gratificante poder
ver a evolução da filha.
“Só tenho que agradecer
à Prefeitura por oferecer
as aulas, o esporte ajudou muito a minha menina, tanto na vida escolar
como na pessoal”.
Madalena Abreu, moradora do Parque São
Domingos, conta que faz

natação há três meses
e ter participado desta
avaliação foi muito interessante e um desafio.
“Eu achava que não tinha
nada para mostrar, mas,
conversei com a minha
professora e ela me incentivou bastante. Gostei
muito, porque para mim
foi um desafio. Conhecer
gente nova também foi
ótimo, a gente aprende
muito também”.
O aluno de natação Sérgio Prado Leite, morador
do centro, disse que é muito importante participar
do Festival de Avaliação,
porque, além de interagir
pratica um esporte considerado completo. Ele fez
as provas de peito, crawl e
revezamento.

handebol cadete conquista
3º lugar na Liga Paulistana
A equipe de handebol
masculino de Pindamonhangaba conquistou o
terceiro lugar na competição da Liga Paulistana, na
tarde desse domingo (8),
no ginásio Rita Eni Cândido “Ritoca”, no Araretama, jogando contra Franco da Rocha.
A técnica do time,
parabeniza a equipe cadete pelo crescimento
ao longo do ano, possibilitando a conquista do
terceiro lugar. “Não foi
nada fácil chegar onde
chegamos, a jornada foi
sofrida e cheia de espinhos, mas, todos souberam superar as adversidades e crescer ao ponto

A equipe de futebol
masculino de Pindamonhangaba venceu o time
da Alumínio pela primeira partida da semifinal da
Copa São Paulo, no último domingo (8). Segundo
o técnico pindense, o time
jogou muito bem e o destaque é para o grupo todo.
A próxima partida
está marcada para este
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A equipe de handebol da cidade vem se
destacando nas competições
de ficarmos entre os
melhores”, disse.
O handebol de Pindamonhangaba tem conquistado destaque no
cenário esportivo. Os
interessados em fazer
parte da “família hande-

bol” de Pinda deve comparecer ao ginásio do
Alto Tabaú, das 18 às 20
horas, às terças e quintas-feiras, ou no Centro Esportivo “Zito”, as
quartas e sextas-feiras,
das 16h30 às 19 horas.

A equipe conta com o apoio da torcida neste domingo

atleta de Pinda é campeã do
Pan-americano de muay Thay
A atleta Bruna Gonçalves Francischini, moradora do bairro Araretama,
representou o Brasil e a
cidade de Pindamonhangaba no Campeonato
Pan-Americano de Muay
Thay em Niterói, no Rio
de Janeiro, na última semana de outubro, evento
que contou com aproximadamente 65 atletas
masculinos e femininos
de diversos países da
América do Sul e Central.
Na luta final, Bruna
enfrentou uma mexicana
e venceu, trazendo para
Pinda o título do Pan
-Americano.
De acordo com a atleta, foi muito significativo
representar o país e Pindamonhangaba em uma
competição tão importante. Ela afirma que a preparação para o campeonato
mundial será muito forte,
buscando condições para
fazer uma grande participação.
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Bruna treina desde 2009 com o técnico Álvaro
de Aguiar
A atleta agradece ao
seu técnico, Álvaro de
Aguiar, que desde 2009 a
apoia em treinamentos intensos e a acompanha em
diversas competições.
De acordo com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pinda,

atletas domiciliados no
município e em condições
técnicas de representar a
cidade, que atendem aos
critérios da Lei Municipal nº 5570, de 2013, têm
recebido apoio em diversas competições por meio
dessa lei.

