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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Centro Integra-
do Empresa-Escola abrem 
nesta sexta-feira (4) as ins-
crições para o processo sele-
tivo de estagiários. Há vagas 
para matriculados em cursos 
e semestres do nível supe-

rior, técnico e médio. O valor 
da Bolsa-auxílio mensal cor-
responde a R$ 472,44 (para 
nível superior) e R$ 420,42 
(para nível técnico). É conce-
dido, ainda, auxílio transpor-
te mensal no valor de R$30.
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Papai Noel chega ao shopping
O Shopping Pátio 

Pinda vai promover di-
versas atrações e brin-
cadeiras para receber o 
Papai Noel neste sábado 
(5), a partir das 14 ho-
ras. Às 15 horas, o ‘Bom 
Velhinho’ vai chegar de 
helicóptero no empre-
endimento para receber 
a criançada em um es-
paço montado especial-
mente para a ocasião. 

Haverá presença de 
personagens encan-
tados, apresentações 
musicais, brinquedos 
infl áveis, espaço recrea-
tivo gratuito com cama 
de gato, escorregador, 
pula-pula, dentre ou-
tros.

Campanha Novembro Azul arrecada 
bonés para vítimas do câncer

Além de conseguir doação de 
lenços para mulheres vítimas 
de câncer, a unidade de Pinda-
monhangaba do Conselho Re-
gional de Contabilidade de São 
Paulo está arrecadando bonés 
para entregar aos homens ví-

timas da doença. A campanha, 
que faz parte das ações do No-
vembro Azul, ainda visa cons-
cientizar os homens sobre a ne-
cessidade de fazer exames para 
diagnóstico do câncer.

Pinda sedia 8ª edição da 
Casa de Noel na terça-feira

JUSTIÇA FEDERAL NEGA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ENEM FEITO PELO MPF

Prefeitura e CIEE abrem inscrições 
para processo seletivo de estagiários

CIDADE É CAMPEÃ DE 
GINÁSTICA ARTÍSTICA

Pindamonhangaba sedia, 
mais uma vez, a Casa de Noel, 
evento que já se tornou tra-
dição na busca de recursos 
para ajudar instituições assis-
tenciais e que, na sua oitava 
edição, traz o tema “Encontro 
com a Arte”.

Este ano a ação acontece 
na terça-feira (8) e é espera-
do um público de 500 pesso-
as. Em 2016 as instituições 
previstas para serem atendi-
das são: Casa Recomeço e a 
Casa Irmãos de Francisco, de 
Taubaté; Lar São Judas Tadeu 
e Lar São Vicente de Paulo, de 
Pindamonhangaba.

A Justiça Federal no Ceará indeferiu o pe-
dido do Ministério Público Federal para sus-
pender a realização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em todo o País. Com a 
decisão, a prova fi ca para mantida neste sá-
bado (5), e domingo (6), para a maioria dos 
candidatos. Para aqueles que fazem o teste 
em escolas ocupadas, o exame será aplicado 
nos dias 3 e 4 de dezembro.

A juíza federal Elise Avesque Frota deci-

diu em liminar que “apesar da diversidade de 
temas que inafastavelmente ocorrerá com a 
aplicação de provas de redação distintas, ve-
rifi ca-se que a garantia da isonomia decorre 
dos critérios de correção previamente esta-
belecidos, em que há ênfase na avaliação do 
domínio da língua e de outras competências 
que não têm ‘o tema’ como ponto central”. 

ENTENDA - O Ministério Público Federal 

do Ceará (MPF-CE) pediu, nesta quarta-feira 
(2), a suspensão do Enem. O procurador da 
República Oscar Costa Filho, autor do pedido, 
argumentava que o adiamento da prova para 
mais de 190 mil candidatos feria o princípio 
da isonomia.

Anunciado esta semana pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), o adiamento foi provo-
cado pela ocupação nas escolas onde 191 mil 

alunos deveriam fazer as provas.
O problema, segundo o procurador, esta-

ria no fato de não poder ser aplicada a te-
oria da resposta ao item (TRI) à prova de 
Redação, prejudicando a igualdade entre os 
concorrentes. “As provas objetivas seguem a 
TRI, o que equilibra as chances. Mas as re-
dações não. Isso prejudicaria os candidatos. 
Logo a Redação que, muitas vezes, decide a 
classifi cação”, sustentava o procurador.

Esportes
ESTRELA É BICAMPEÃO DO 
CINQUENTÃO

PINDA RUGBY CONQUISTA TAÇA 
BRONZE NA COPA VALE 7’S

‘SÃO CRISTÓVÃO’ 
PROMOVE 
FESTIVAL DE 
MÚSICA CRISTÃ
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Evento também 
contará com a 
presença de coral



“... EXAGERADO, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor 
inventado...” Cazuza

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
EDITOR CHEFE:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

PINDAMONHANGABA Tribuna do Norte2

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

DITORIALE

João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

31 DE OUTUBRO A 4 DE NOVEMBRO DE 2016

ARENA 101 Pinda: 5/11 (sá-
bado) – Munhoz & Mariano.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
5/11 (sábado 12h) – Churrasco 
Amigos do Gaúcho. Fogo de chão. 
Animação de César Barbosa. 

BELO SOL Taubaté: 5/11 
(sábado 21h) – Alexandre Vilela 
e Banda Gold. Rua das Amorei-
ras, perto do shopping novo de 
Taubaté.

BOTECO DO JOÃO Pinda: 
5/11 (sábado) – Flávia Borges. 
Bairro Carangola.

BOTECO VINIL Pinda: 4/11 
(sexta) – Trio Magnus. 5/11 (sá-
bado) – Gui Lessa. 6/11 (domin-
go) – Trio Skema

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda: Baile 
com banda ao vivo todo sábado 
início 18h30. 

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 5/11 (sábado) – O Rap-
pa. Via Dutra, divisa Guará-Lore-
na.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
4/11 (sexta) – 2 palcos e 2 atra-
ções. Lucca & Rafael, e André & 
Kadu. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realizabailes no 
Recinto São Vito de Moreira Cé-
sar, domingo às 20h: 6/11 – Ban-
da Swinga Brasil. 13/11 – Banda 
Magia do Som. 

CLUBE DO VAQUEIRO 
Roseira: 5/11  (sábado 23h) –
Wagner Silva. Bumbum Grama-
da, com prêmio em dinheiro ao 
bumbum mais bonito.  Elas vip 
até meia noite.  Dj Toni Balada. 
Mulher free até meia noite. 

CLUBE DO LAZER Taubaté:-
Domingo – 6/11 – Banda Light. 
13 – Ocean. Quarta-feira – 9/11 – 
Nova Dimensão. 16/11 – Jorginho 
e banda. Trio Voz de Ouro. 

ESTÂNCIA GAÚCHA Pinda: 

5/11 (sábado) – Bailão forró/
country com banda ao vivo. Via 
Dutra, km 101, ao lado do Arena.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 4/11 (sexta) – Talis e 
Welinton. 5/11 (sábado) – João 
Neto & Frederico.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEX-
TA-FEIRA: 4/11 -César Barbosa. 
11 - Alexandre Viela. Associado 
não paga, não associado R$ 10 
(mulher vip até 23h, depois desse 
horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 19/11 
(sábado 22h) – Retrô na Ferrô. 
Valério Cazuza e Banda Imortais. 
Djs Adriano K e Serginho. Gran-
des sucessos dos anos 80 e 90. 
Os ingressos já estão a venda a 
preço promocional para compra 
antecipada. Idade mínima 18 
anos.

FLÁVIA BORGES Agenda: 
4/11 (sexta) – Point da Família. 5 
(sábado) – Boteco do João. 6/11 
(domingo) – Festa particular.  
12/11 (sábado) – Bar da Adelina. 
19 (sábado) – Forró do Carioca. 
26 (sábado) – Boteco do João.

FORRÓ DO LÚCIO PA-
QUINHA “Creix” de Tremembé 
“Creix: 5/11 (sábado) – Banda 
Alpha Vale.Tel. (12) 99602-9554 
e 99110-0521.

FORRÓ NIGH CLUB Pinda: 
12/11 (sábado 23h) – Inaugura-
ção com Bruno & Hyago. Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, 1.520, ao 
lado do Posto 7 Estrelas.

MANGUERÃO Pinda: 4/11 
(sexta 20h) – Marrom Sertanejo. 
Ingresso R$ 10. Estacionamento 
gratuito.

ÓPERA MIX Pinda: 12/11 
(sábado) – Projeto RockBalladas. 
Kaiser Kent. Dj Marcelo Rato.

PINDABAR: Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 

Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba. Domingo - Fa-
biano Magalhães convida. 5/11 
(sábado) – Grove Night. Dj Adil-
son

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
4/11 (sexta 19h) – Flávia Bor-
ges. 5/11 (sábado 19h) –Mozart 
& Leandro. 6/11 (domingo 19h) 
- Videokê. 18/11 (sexta) – Festa 
Tropical do Bloco Pé na Cova. A 
100 dias do Carnaval.

PRAÇA DO CRUZEIRO – O 
Retorno. Pinda: 19/11 (sábado 
das 15 às 22h). Reencontro de 
amigos que frequentavam a Pra-
ça do Cruzeiro nas décadas de 
70/80/90.

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: 4/11 (sexta) – Lucas Mora-
es. 11/11 (sexta) – Humberto & 
Ronaldo.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:Toda quinta 
– Banda ao vivo. 5/11 (sábado) 
–Anjinho do Vale.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 12/11 (sábado) – Venta-
nia. General Grove.Todo domingo 
- Almoço com música da melhor 
qualidade ao vivo todo domingo. 
Estrada do Ribeirão Grande.

RESTAURANTE E PES-
QUEIRO GABRIEL Pinda: 20/11 
(domingo) – Churrasco fogo de 
chão. Música ao vivo com Lean-
dro & Mozart. R$ 25 antecipado 
e R$ 30 na hora. 5/11 (sábado 
12h) - Almoço cardápio variado. 
6/11 (domingo 12h) – Almoço. 
Pesqueiro de terça-feira a do-
mingo a partir das 8h. R$ 12 por 
quilo pescado. Bairro das Cam-
pinas, após o viaduto do bair-
ro Cidade Nova.Telefone (12) 
99651-7045.

VILA DOS OFICIAIS Pinda: 
8/12 (sábado 21h) - De Volta para 
o Futuro. Djs José Luiz, Marcelo 
Ratto e Gu. Equié Dinossaurus. 
O melhor dos anos 70/80/90. In-
gressos R$ 25 só antecipados.

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

O imortal Cazuza e as músicas que 
o consagraram serão destaque da pró-
xima Balada na Ferrô, dia 19 de novem-
bro na Ferroviária, a partir das 22h. A 
balada será animada por Valério Cazuza 
e a Banda Os imortais.  Presença dos 
Djs Adriano K (domingueiras da Ferro-
viária) e Serginho (Clube Literário) em 
uma viagem ao passado musical dos 
anos 80/90. Na pista rolarão os melho-
res sucessos do dance, rock nacional 
e internacional. Os ingressos limitados 
estão a venda no Clube, Netto Jeans, 
Ponto do Óleo, Bar do Léo e Conve-
niência Avenida (Posto Ipiranga São 
Benedito). 1º lote   promocional: Não 
associado R$ 20 - associado R$ 10. Se-
gundo lote inicia venda dia 14/11 - Não 

associado R$ 25 / associado R$ 
10 e no dia do evento o tercei-
ro lote será: Não associado R$ 
30 / associado R$ 15. Mesas no 
clube valor R$ 30. Informações 
2126-4444. Censura 18 anos.

Área Azul Digital 
tem novos valores

 
As novas tarifas da Área Azul Digital 

de Pindamonhangaba estão reajustadas 
desde quinta-feira (3).

Novos valores:
R$ 1,10 – 30 minutos (para usuários do 
aplicativo Vaga Inteligente ou do Cartão 
Recarregável)
R$ 1,65 – 60 minutos
R$ 2,20 – 90 minutos
R$ 2,75 –120 minutos
R$ 8,25 - Tarifa de Pós-Regularização

Embora não seja o método ideal de apren-
dizagem, o aumento no valor das multas 
talvez seja a maneira mais efi ciente para 

fazer com que o condutor respeite as leis de trân-
sito.

Em vigor desde terça-feira (1º/11), os novos va-
lores são ‘salgados’ e talvez sirvam para educar, ain-
da que seja de maneira ‘taxativa’, os motoristas.

O aumento das multas, anunciado em maio últi-
mo, é de até 66%, e os valores vão de R$ 88 (infra-
ção leve) a R$ 293,47 (gravíssima).

Além disso, algumas infrações são agravadas: 
usar o celular ao volante, por exemplo, passou de 
grau médio para gravíssimo.

A multa, que era de R$ 85,13, agora é de R$ 
293,47, uma alta de quase 245%, e os pontos na car-
teira de habilitação aumentaram de 4 para 7.

Ainda para o celular, o texto da lei passa a di-
zer que é infração segurar ou manusear o aparelho. 
Assim, o motorista que manda mensagens de tex-
to ou fica olhando sites ou redes sociais também 
pode ser punido, mesmo quando estiver parado no 
semáforo.

E você, espertão (ona), que ocupa vagas prefe-
renciais, se prepare, pois, também foi agravada a 
multa por estacionar em vagas reservadas para de-
fi cientes e idosos sem a credencial que comprove 
sua condição. Desde terça-feira, a infração é gravís-
sima (R$ 293,47), e o veículo será guinchado.

Depois de alguns atrasos, as multas para quem 
andar com as “cinquentinhas” (motos com motor 
de até 50 cc) sem Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) na categoria A, para motos, ou Autorização 
para Conduzir Ciclomotores (ACC) também come-
çam a ser aplicadas.

Agora também há um artigo explicitando a puni-
ção para quem se recusa a fazer o teste do bafôme-
tro, que já era prevista desde a “Lei Seca”, de 2008.

A atitude é infração gravíssima, com multa mul-
tiplicada por 10, ou seja, no valor R$ 2.934,70, além 
da suspensão da CNH por 1 ano. É igual à punição 
mínima para quem é pego no teste.

O veículo também será retido, até a chegada de 
um condutor habilitado. Se o motorista se negar 
outra vez a passar pelo teste, em menos de 1 ano, a 
multa será dobrada, chegando a R$ 5.869,40.

Dirigir sem CNH ou permissão segue sendo uma 
infração gravíssima, com valor da multa multipli-
cado por 3, mas agora o Código de Trânsito Brasi-
leiro também inclui a ACC (documento aceito para 
pilotar motos “cinquentinhas”), que tem a mesma 
penalidade.

Já quem andar com a CNH cassada ou suspensa 
terá um pequeno alívio: a multa gravíssima passa a 
ter multiplicador de 3, em vez de 5 vezes.

Outra redução foi para CNH de categoria di-
ferente da exigida para o veículo (usar a de moto 
para dirigir carro, por exemplo): a multa passa a ser 
multiplicada por 2 vezes, em vez de 3 vezes.

Além disso, nesses casos, em vez de o veículo ser 
apreendido e levado a um depósito, como previa a 
lei até então, ele será apenas retido, até a chegada 
de alguém habilitado a dirigir.

Novo teto
A multa para quem usar um veículo para in-

terromper, restringir ou perturbar a circulação na 
via sem autorização do órgão de trânsito, como em 
passeatas, manifestações ou eventos de rua, é de R$ 
5.869,40 (20 vezes a gravíssima) para o condutor e 
de R$ 17.608 (60 vezes) para os organizadores.

Os valores podem dobrar, caso a pessoa seja 
reincidente no período de 12 meses. Segundo, a 
nova redação do CTB, a penalidade pode ser aplica-
da a pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, empresas 
também podem ser responsabilizadas.

Com tanto rigor por parte das autoridades, cer-
tas perguntas devem ser feitas: Vale a pena se arris-
car e ter que pagar uma multa? E, agora, mais que 
nunca, com os novos valores, será que você condu-
tor (a) vai respeitar as leis de trânsito?

Tem que sentir no bolso

Com multas mais pesadas, 
condutor (a) talvez passe a 

respeitar o trânsito

CMEI comemora Outubro Rosa
O CMEI – Centro 

Municipal de Edu-
cação Infantil – 
“Maria Aparecida 
Gomes – Sá Ma-
ria” comemorou o 
Outubro Rosa no 
último dia 28. As 
pequenas alunas 
foram vestidas 
com a cor rosa, 
em homenagem à 
campanha de cons-
cientização contra 
o câncer de mama.

Escola em Moreira 
César promove 
Feira de Ciências

No sábado (5) aconte-
ce a II Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no 
Centro Educacional Sesi, 
em Moreira César.

O evento contará com 
exposição de trabalhos, 
projetos e experimen-
tos dos alunos do Ensino 

Fundamental I e II, e tam-
bém dos alunos do Ensino 
Médio. A feira também 
terá mostra de atividades 
realizadas pela equipe de 
robótica da escola.

A feira acontece no pe-
ríodo das 9 às 12 horas e é 
aberta ao público. 
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Bonés são arrecadados 
para homens 
na campanha 
NOVEMBRO AZUL 

Acip sorteia R$ 30 mil em vale-compras na Campanha de Natal

Mais de 5 mil me-
talúrgicos já tiveram o 
reajuste da Campanha 
Salarial ou já estão com 
acordo defi nido, segun-
do balanço do Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba. O 
número representa 70% 
dos cerca de 7.100 tra-
balhadores da categoria.

Em duas fábricas, 
na Harsco e na Incomi-
sa, os funcionários en-
traram em greve para 
conseguir o reajuste 
da infl ação, calculado 
em 9,62%. Nessa terça-
feira (1º/11), houve pa-
ralisação na Bundy, e 
os trabalhadores ame-
açam entrar em greve 
para também ter essa 
reposição das perdas 
da infl ação.

Segundo o presiden-
te Herivelto Moraes – 

Por volta das 4 horas de 
quarta-feira (2), seis pes-
soas estouraram dois cai-
xas eletrônicos da subpre-
feitura de Moreira César. 

Durante patrulha da 
Polícia Militar, foi avista-
do um movimento perto 
do local. Ao se aproxima-
rem os policiais foram 
recebidos a bala pelos 
criminosos e chamaram 
reforços. A explosão, que 
já estava em andamento, 
aconteceu em seguida. 

Com a chegada do 
apoio, a PM se aproximou 
da agência e fl agrou duas 
pessoas roubando o di-
nheiro, ao todo R$ 2.350 
escondidos  na cueca. As 

cédulas estava todas man-
chadas de tinta. Eles são 
moradores do distrito e fo-
ram presos em fl agrante.

Foram encontrados no 
local, quatro cápsulas de 
fuzil intactas e três defl a-
gradas, quatro munições 
de calibre doze defl agra-
das e três munições de 
calibre 9mm defl agradas. 
Armas e munições foram 
recolhidas e apreendidas 
pela perícia. 

Os bandidos conse-
guiram fugir e continuam 
foragidos. O carro usado 
na ação, foi encontrado 
queimado no loteamento 
Padre Rodolfo, em Morei-
ra César. 

O CRCSP – Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo – 
está com a campanha em 
Pindamonhangaba para 
conscientizar os homens 
sobre o câncer na prósta-
ta. Dia 17 de novembro é 
considerada o Dia Mun-
dial da doença e as ações 
de conscientização esten-
dem-se por todo o mês. 

De acordo com a de-
legada regional de Pin-
damonhangaba, Denise 
Monteiro, bonés estão 
sendo arrecadados para 
serem doados a entidades 

que atendem pacientes 
com câncer. A delegacia 
em Pindamonhangaba 
está localizada na rua Eu-
genio Siqueira Salgado, 
140, bairro do Bosque 
(atrás do Posto Guerreiro). 
Vale ressaltar que a cam-
panha para a arrecadação 
de lenços às mulheres, re-
ferente ao Outubro Rosa, 
continua simultaneamente. 

De acordo com uma 
pesquisa sobre incidên-
cia de câncer no Brasil, 
realizada pelo Instituto 
Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva 

(Inca), estima-se que ha-
verá 61.200 novos casos 
de câncer de próstata, 
somente em 2016. Este é 
o tipo de câncer mais co-
mum entre homens no 
país, sendo superado ape-
nas pelos tumores de pele 
não melanoma.

A SBU – Socieda-
de Brasileira de Urolo-
gia – alerta que 51% dos 
homens nunca foram ao 
urologista. Esse dado é 
alarmante se conside-
rarmos que o diagnósti-
co precoce do câncer de 
próstata é essencial para 

o tratamento curativo. Se 
o caso for diagnosticado 
logo no início, as chances 
de cura fi cam em torno 
de 90%. Por isso, o ideal é 
que sejam realizados exa-
mes anuais a partir dos 50 
anos de idade.

A SBU menciona como 
fatores de risco a obe-
sidade, sedentarismo, 
histórico familiar, ali-

mentação inadequada (à 
base de gordura animal e 
defi ciente em frutas, ver-
duras, legumes e grãos), 
raça (maior incidência em 
negros) e idade (62% dos 
casos aparecem em ho-
mens a partir dos 65 anos 
de idade).

Alguns sintomas de 
câncer de próstata são: 
vontade de urinar com 

urgência, difi culdade para 
urinar, levantar-se vá-
rias vezes à noite para ir 
ao banheiro, dor óssea, 
queda no estado geral, in-
sufi ciência renal e dores 
fortes no corpo. Como es-
ses sintomas só aparecem 
nos casos avançados, os 
exames anuais são funda-
mentais para diagnóstico 
precoce.

Já começou a Campa-
nha Natal Acip Vale Mais, 
que sorteará R$ 30 mil em 
vale-compras. Para parti-
cipar o consumidor deve-
rá comprar um valor de 
R$ 40 nas lojas asso-
ciadas e participantes 
da promoção, preen-
cher o cupom correta-
mente e colocá-lo na 
urna até as 18 horas 
do dia 13 de janeiro. O 
sorteio acontece no dia 
14 de janeiro, às 12 ho-
ras, na Praça Monsenhor 
Marcondes.

De acordo com Etore 
Bonini, a ideia de sortear 
vale-compra tem como 
objetivo fortalecer ainda 
mais o comércio da cida-
de. O consumidor compra 
no comércio de Pinda e 
investe o prêmio na troca 
de mercadorias no pró-
prio comércio. “Dessa for-
ma movimentamos ainda 
mais o comércio local”, 
explica.

No sorteio serão atribu-
ídos os seguintes prêmios, 
na seguinte ordem: para 
os 15 (quinze) primeiros 

cupons válidos retirados 
aleatoriamente da urna 
central, serão atribuídos 
15 vale-compras no valor 
de R$ 1.000 cada; para o 
16º cupom válido retirado 
aleatoriamente da urna 
central, será atribuído um 
vale-compras no valor de 
R$ 5.000; para o 17º e 
último cupom validado 
retirado aleatoriamente 
da urna central, será atri-
buído 01 vale-compras no 
valor de R$ 10.0000, tota-
lizando um valor total de 
R$ 30 mil.

Caixas eletrônicos 
são explodidos em 
Moreira César 70% DOS METALÚRGICOS DE PINDA JÁ 

TÊM REAJUSTE TOTAL DA INFLAÇÃO
Trabalhadores da Bundy fi zeram paralisação nessa terça e 
ameaçam greve para também ter esse reajuste, de 9,62%

Vela, a porcentagem de 
metalúrgicos com reajus-
te é ainda maior se forem 
selecionadas as empresas 
do Grupo 8 (Trefi lação, 
Laminação, entre outros), 
do qual a Bundy faz parte.

“As duas greves que 

ocorreram foram em em-
presas do Grupo 8, jus-
tamente porque esse é o 
grupo que está mais in-
transigente nas negocia-
ções na Fiesp. Felizmente, 
com muita pressão, te-
mos conseguido o reajus-

te nessas fábricas. Se for 
contar só no G8, já temos 
mais de 80%”, disse Vela.

A Bundy emprega 250 
trabalhadores na fabrica-
ção de peças para o setor 
de refrigeração, a chama-
da Linha Branca.

Trabalhadores da Bundy aprovam comunicado de greve para também 
conseguir o reajuste de 9,62%

Guilherme Moura

A delegacia em Pindamonhangaba está localizada na rua Eugenio 
Siqueira Salgado, 140, bairro do Bosque

Sorteio será no dia 14 de janeiro, às 12 horas, no centro da cidade

Divulgação

Divulgação
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Parque 
do Trabiju 
recebe obras 
e melhorias

O Bosque da Princesa 
está recebendo o plan-
tio de 100 novas árvo-

res. As mudas de embiruçu 
e jequitibá rosa estão sendo 
plantadas desde o último dia 
28 por toda a área. 

De acordo com informa-
ções do Departamento de 

Meio Ambiente da Prefeitura, 
as árvores estão sendo plan-
tadas para a recomposição 
da flora. O Bosque da Prin-
cesa conta com diversas ár-
vores antigas, muitas delas 
centenárias e algumas perto 
do encerramento de seu ciclo 
natural. 

O plantio está sendo reali-
zado pela equipe da Prefeitura 
mas, segundo o que adiantou o 
diretor de Meio Ambiente, se-
rão separadas algumas mudas 
para serem plantadas com alu-
nos do município, colaboran-
do também para a formação de 
sua conscientização ambiental. 

Abrigo recolhe animal que não tinha mais condições físicas para trabalho
 

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju está recebendo 
diversas obras e melhorias que 
irão facilitar o acesso e estada 
de pesquisadores e visitantes ao 
local. As obras estão sendo rea-
lizadas graças a um recurso da 
Câmara de Compensação Am-
biental.

Atualmente, estão em anda-
mento a reforma da guarita da 
portaria, finalização da cons-
trução do alojamento para pes-
quisadores, da sala de pesquisas 
e da base de apoio dos guarda
-parques – essa última realiza-
da com mão de obra própria da 
Prefeitura.

 Todas as construções são 
atendidas por fossas e o aloja-
mento tem ainda uma cisterna 
para recolhimento de água das 
chuvas, que serão utilizadas nos 
vasos sanitários. 

Também está sendo constru-
ída uma fonte no antigo ponto 
de água entre alojamento e sala 
de pesquisas, que será revestida 
de mosaico. A água dessa fon-
te é a mesma que antigamente 
abastecia a cidade e que ainda 
vai pela canalização até a praça 
Monsenhor Marcondes. 

Além das obras, estão sen-
do feitas diversas melhorias no 
Parque, como o plano de utili-
zação de recuperação das trilhas 

existentes no Trabiju, com si-
nalização, remoção de troncos, 
análise do grau de dificuldade 
das trilhas, manutenção de pon-
tes e degraus. 

A intenção é transformar o 
Parque do Trabiju em um lo-
cal acessível, tanto nas novas 
construções quanto nas trilhas, 
para que possam receber pesso-
as com deficiências múltiplas e 
idosos.

Uma outra melhoria que 
vai colaborar com a segurança 
do Parque do Trabiju é a ins-
talação de câmeras Full HD e 
luminárias de led, ambas nas 
áreas de uso intensivo do par-
que. Algumas câmeras, inclu-
sive, podem ser acessadas por 
meio de um aplicativo de ce-
lular, disponível somente para 
os órgãos de segurança, e que 
mostram o Parque em tempo 
real. Além das câmeras, estão 
sendo instalados alarmes sen-
soriais que dispararão dire-
tamente para as autoridades 
competentes.

Outras melhorias que o Tra-
biju está recebendo são o le-
vantamento planialtimétrico da 
área de uso comum do parque e 
das trilhas, e o georreferencia-
mento do perímetro do Parque, 
para a definição de seu tama-
nho real.

Todas as construções são atendidas por fossas e o alojamento tem ainda uma 
cisterna para recolhimento de água das chuvas

As obras estão sendo realizadas graças a um recurso da 
Câmara de Compensação Ambiental

Na quarta-feira (26), 
o Abrigo Municipal de 
Animais, da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, reali-
zou o recolhimento de for-
ma administrativa de um 
burro, no bairro do An-
drade, seguindo mandado 
judicial. A Polícia Civil 
havia recebido denúncia 
via boletim de ocorrência, 
de maus tratos ao animal, 
que puxava uma carroça 
há mais ou menos 15 anos.

Devido à denúncia, a po-
lícia solicitou que o Abrigo 
de Animais realizasse a 

avaliação física no bur-
ro, que, em um primeiro 
momento não apresentou 
sinais de maus tratos, con-
tudo, tem idade avançada 
– cerca de 20 anos – e não 
apresenta condições físi-
cas de realizar o trabalho 
na carroça. Além da idade, 
o animal tem marcas pelo 
corpo devido à carroça.

Com isso, o veteriná-
rio do Abrigo orientou 
o proprietário para que 
não usasse mais o animal 
para trabalho em carro-
ça. Como o proprietário 

se negou a cumprir a 
orientação veterinária, 
foi necessária a expedição 
de mandado judicial, o 
que ocorreu no dia 21 de 
outubro, determinando o 
recolhimento do animal de 
forma administrativa.

Atualmente, o animal 
está sob os cuidados do 
Abrigo Municipal de Ani-
mais. 

Além da idade, o animal 
tem marcas pelo corpo 

devido à carroça

Bosque recebe 100 novas árvores

O plantio está sendo realizado pela equipe da Prefeitura

Divulgação
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X Festipoema 
premia destaques

X FESTIPOEMA 2016 – PREMIAÇÃO - DIA 30 DE OUTUBRO  
  

3º Lugar Troféu Poema / Premiado / Escola 
Infantil Bertha Celeste 

Homem de Mello 
MURILO 
Vitor Campanhola 
Escola Municipal Prof. Moacyr de Almeida  

Juvenil  Juó Bananéri MEU FASCÍNIO 
Amanda Freua Vieira        
Colégio Anglo Emilio Ribas 

Adulto Baltazar de Godoy 
Moreira 

CASA DOS POETAS 
Amilton Maciel Monteiro

Interprete Augusto César 
Ribeiro 

Meu Bairro 
Julia Antunes 

2º Lugar    
Infantil Bertha Celeste 

Homem de Mello 
IMAGINAÇÃO 
Miguel Zanin dos Santos 
Escola Municipal Prof. Moacyr de Almeida 

Juvenil  Juó Bananéri HOMO SAPIENS       
Fabio Augusto Ribeiro Antunes 
EE Prof. Aylton Falcão

Adulto Baltazar de Godoy 
Moreira 

METAMORFOSE INVERSA 
Rosana Dalle

Interprete Augusto César 
Ribeiro 

Barganha pela Imortalidade 
Rafael Gomes

1º Lugar    
Infantil Bertha Celeste 

Homem de Mello 
MENINA 
Maria Vitora Souza Pereira 
Escola Municipal Prof. Moacyr de Almeida 

Juvenil   Juó Bananéri CRESCER 
Cinthia Helena Soares dos Santos   
E.E Prof. Rubens Zamith 

Adulto Baltazar de Godoy 
Moreira 

ARREMATE 
Geraldo Trombin     

Revelação Athayde Marcondes CASA DOS POETAS e Cidadania 
Raissa Araújo

Interprete Augusto César 
Ribeiro 

Metamorfose Inversa 
Rhosana Dalle

  
OBS_Fotos: Público, premiação, locução e prêmio de melhor intérprete 

 

O X Festipoema – Fes-
tival de Poemas de Pinda-
monhangaba – recebeu, 
dias 29 e 30 (sábado e do-
mingo), as apresentações 
dos poemas concorrentes 
deste ano. O evento visa 
estimular a criação poética 
e a arte da interpretação, 
e foi aberto a participação 
de poetas de todo o país. 

Foram premiados os 
autores dos três melhores 
trabalhos das três catego-
rias (adulto, juvenil e in-
fantil) e os três melhores 
intérpretes, além do ven-
cedor do Prêmio Revela-
ção. 

A realização do Festi-
poema é uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e a Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. 

Prefeitura e parceiros definem 
comemorações natalinas

As comemorações de 
Natal em Pindamonhan-
gaba estão sendo planeja-
das desde julho mas, nas 
últimas semanas, foram 
intensifi cadas as reuniões 
para a defi nição do even-
to. A organização das fes-
tividades natalinas está, 
mais uma vez, tendo a 
frente o Departamento de 
Cultura da Prefeitura.

Desde quinta-feira  (3), 
a praça Monsenhor Mar-
condes passou a receber  a  
instalação das mangueiras 
de led e construção da ca-
sinha do Papai Noel, ga-
zebo em cima do chafariz 
e manjedoura na cascata, 
para receber o tradicional 
presépio.

Os primeiros locais a 
receber a decoração de 
Natal serão, além da Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, a Praça do Cruzeiro, a 
rotatória João do Pulo e a 
Praça da Bíblia.

A chegada do Papai 
Noel será realizada no dia 
25 de novembro, com o 
Paradão de Natal, no cen-
tro da cidade.

Para o sucesso do 
evento, a Prefeitura está 
contando com a parceria 
interna de diversas secre-
tarias e departamentos, 
além dos parceiros ex-
ternos Acip - Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba, Sin-
comércio, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e 
Exército Brasileiro.

Outras reuniões ainda 
serão realizadas com os 
parceiros, principalmente 
para a defi nição da progra-
mação de Natal. Escolas de 
dança da cidade estão con-
vidadas a serem parcei-
ras da Prefeitura e podem 
procurar o Departamento 
de Cultura para participa-
rem das festividades. O te-
lefone é o 3642-1080. 

Papai Noel chega dia 25 de novembro no centro de Pindamonhangaba

Divulgação

Momento de uma das reuniões para a defi nição das comemorações de Natal em Pinda

Conselho de 
monitoramento do 
Fundeb realiza reunião 
referente a outubro

Aconteceu no últi-
mo dia 19, na Secreta-
ria de Educação, a reu-
nião do CACS Fundeb 
- Conselho de Acom-
panhamento e Contro-
le Social do Fundeb. O 
encontro ocorre toda 
terceira quarta-feira 
do mês, possibilitan-
do aos conselheiros o 
debate de pautas que 
visem a representação 
da sociedade dentro do 
programa. 

A instituição do 
Conselho é fundamen-

tada no art. 24 da Lei 
nº 11.494/2007, sendo 
sua função o acompa-
nhamento e controle 
social sobre distribui-
ção, transferência e 
aplicação dos recursos 
do Fundeb. No caso 
da esfera municipal, é 
formado por 22 mem-
bros, entre titulares e 
suplentes. Represen-
tando o poder público, 
professores, pais de alu-
nos, gestores, Conselho 
Municipal de Educação 
e Conselho Tutelar, os 

participantes são indi-
cados pelo segmento 
que estão inseridos.

O Fundeb - Fun-
do de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Pro-
fi ssionais de Educação, 
é um fundo especial 
formado por recursos 
provenientes dos im-
postos e vinculado à 
educação. De âmbito 
estadual, sua vigência 
está estabelecida, des-
de 2007, até 2020. 
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 

 

CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 

  
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 10ª Reunião Ordinária/2016 
do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:  
 
 
Dia:               10/11/2016 (quinta-feira) 
Horário:              14h (tolerância de 10 min) 
Duração prevista:         aproximadamente, 2 horas 
Local:            Lar Irmã Terezinha 
Rua São João Bosco, 706 – Centro; fone: 3642.2203 
 
Pauta: 
 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Edital de chamada pública 2016/2017 (Projetos FMI); 

III. Regulamentação da Lei N.º 13.019/2016 
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho; 
V. Informes e encerramento. 

 
 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:   

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br  
 
 
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
Secretaria de Administração 

 
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

  

 
 

Av Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba - SP 
CEP 12.420-010   Tel.: (0xx12) 3644-5600 

 
 

 
NOTIFICAÇÃO  Nº 2257/16    EDITAL  

Nome:  JOAQUIM IZALINO DE ALMEIDA              

Endereço:  O MESMO DO TERRENO           Nº:   

Bairro: VILA NAIR     CEP:    12400-180    Cidade:  PINDABA 

NOTIFICO Vossa Senhoria para, no prazo de 07 (sete) dias, a contar da 

data de ciência desta, disposto no artigo 32 da lei 1411 /74 do Código Posturas 

providenciar  a    limpeza do imóvel    localizado na     RUABICUDO LEME ,  NR° 

650,   Bairro VILA NAIR CENTRO   -  PINDABA -  12400-180,   neste Município de 

Pindamonhangaba,  inscrito   no cadastro de  imóveis sob  a  sigla NO111506036000, 

devendo ser retirados do local quaisquer detritos provenientes da limpeza .  (mato, 

entulho e/ou lixo).  Aplicar mata mato não é limpeza terreno.

O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação 

da mesma em multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo 

vigente no País, em conformidade com o artigo 39, da Lei Municipal nº 1.411, de 10 

de outubro de 1974.  

  A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel, caso o proprietário/ 

responsável pelo mesmo não proceda à limpeza. Contudo além da multa descrita 

acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme 

previsto no artigo 1° da lei municipal n° 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada 

pela lei n°. 5.379, de 26 de abril de 2012. 

  Pindamonhangaba, 03 de Novembro  de  2016. 

    _______________________________

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     

 - 5 - 

 Não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou 
substâncias ilegais. 

 Não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; 
caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um 
Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em 
silêncio.  

 A candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela 
guarda da criança, não havendo prorrogação de horário da duração da prova para a 
candidata nesta situação. 

 
3.9. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
 

 Praticar qualquer das condutas vedadas no item  3.8, sendo-lhe retirada a prova e lavrada 
a circunstância de sua desclassificação na Ata de Prova. 

 Não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado. 
 Apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital. 
 Não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital. 
 Não cumprir as instruções determinadas pelo Fiscal de Prova. 
 Não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer 

material de aplicação e de correção das provas. 
 Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas, 

cadernos de questões ou equipamentos eletrônicos. 
 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 Tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro 

da equipe encarregada da aplicação da prova. 
 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo. 
 For constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter-se utilizado procedimentos ilícitos, sendo suas provas anuladas e 
automaticamente eliminado do processo seletivo. 
 

 
4 – DOS RECURSOS 
4.1 - O Gabarito Provisório será divulgado no dia 28 de NOVEMBRO de 2016 sem horário 
definido, no site (www.ciee.org.br). 
 
4.1.1 - O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do 
gabarito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente.  
 
4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário especifico para interpor o recurso disponível no site 
www.ciee.org.br. 
 
4.2 - O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato. 
 
4.3 - Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento e entregues pessoalmente no 
CIEE - TAUBATÉ, situado na Rua Dr. Pedro Costa, 270 – CEP: 12010-160 Centro Taubaté /SP, 
devendo estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, o número de CPF, 
o curso que está matriculado, o telefone e o endereço de e-mail. 
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4.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
4.5 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova 
será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado no 
dia 12 de DEZEMBRO de 2016 sem horário definido, no site (www.ciee.org.br). 
 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1. Haverá duas listas de classificação sendo que o candidato será classificado na lista geral e 
na lista a parte:  
 

 1º Lista Geral: para classificação de todos os candidatos.   
 2º Lista Específica: exclusiva para classificação de PCD – Pessoas Com Deficiência 

 
5.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-
se a pontuação total; 
 
5.1.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério 
preferencial: 
 Maior idade; 
 Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa. 

 
5.2. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 12 
de DEZEMBRO de 2016 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, no site do CIEE: www.ciee.org.br e pessoalmente no Centro 
de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté situado à Rua Dr. Pedro Costa, 270 – Centro 
– Taubaté/SP. 
 
6 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA  
 
6.1. As pessoas com deficiência - PCD deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente na 
Classificação Internacional de Doenças – CID emitido nos últimos 30 dias, bem como a provável 
causa da deficiência. 
 
6.1.1 As pessoas com deficiência - PCD que não apresentarem  laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente na 
Classificação Internacional de Doenças – CID emitido nos últimos 30 dias, bem como a provável 
causa da deficiência, na data estipulada no ato da convocação será classificado apenas na lista 
geral do referido processo seletivo, não cabendo recurso. 
 
6.1.2. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória; 
 
6.2. A convocação consistirá em 4 tentativas (duas no período da manha e duas no período da 
tarde) durante 2 dias (o contato aparecerá como numero restrito no identificador). No 1º dia, será 
enviado um e-mail de convocação que deverá ser confirmado até as 16h00 do dia seguinte ao 
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recebimento do e-mail, caso contrário o candidato será desclassificado, não cabendo recurso. É 
de responsabilidade do candidato, manter seus dados atualizados junto ao cadastro no CIEE; 
 
6.3. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido, no prazo 
máximo de 3 (três) dias, após confirmar que irá assumir a vaga oferecida, munido dos 
documentos necessários para contratação; 
 
6.4. A ausência na data, horário e local estabelecido será considerada como desistência da vaga 
oferecida, sendo o candidato desclassificado, não cabendo recurso; 
 
6.5. A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE não estenderão o prazo estipulado nos itens 6.2 e 6.3 em nenhuma hipótese. 
 
6.6. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classificação e de acordo com a 
necessidade de contratação da Prefeitura; 
 
6.7. O local e horário de estágio de cada vaga serão previamente definidos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher qual vaga deseja 
preencher. 
 
 
7 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

7.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal nº 
11.788 de 25 de Setembro de 2008; 
 
7.2. Após convocação, o candidato deverá comparecer no CIEE munido de cópia dos 
documentos abaixo mencionados para retirar o seu Termo de Compromisso de Estágio - TCE, 
para recolhimento das assinaturas. 
 
- RG, CPF; 
 
- RG, CPF do responsável legal, no caso de menor de idade; 
 
- Comprovante de residência; 
 
- Declaração de Escolaridade (original, atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino);  
 
7.3. Os estágios poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma unilateral;  
 
7.4. O candidato deverá apresentar todas as vias do Termo de Compromisso de Estágio, 
entregues pelo CIEE, devidamente assinadas pela Instituição de Ensino, aluno e representante 
legal (se for o caso) no Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos contados a partir do dia em que a documentação for retirada no CIEE. Este prazo 
não será prorrogado; 
 
7.5. O representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba somente assinará as vias do 
Termo de Compromisso de Estágio, após a assinatura da Instituição de Ensino e se todos os 
documentos estiverem corretos; 
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7.6. Após a conferência da documentação pelo Departamento de Recursos Humanos, o 
candidato será encaminhado para abertura de conta na instituição financeira estipulada pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos 
para apresentar os dados da conta bancária no Departamento de Recurso Humanos; 
 
7.7. O descumprimento ao estipulado nos itens 7.5 e 7.8 ocasionará a desclassificação 
automática do candidato, não cabendo recurso;  
  
7.8. O início do estágio será imediato, salvo previsão do início de vigência estipulada no Termo 
de Compromisso ser posterior, sendo informada pelo Departamento de Recursos Humanos;  
 
7.9. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio - TCE 
com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE, por no máximo 24 meses e a critério da unidade concedente, desde que não haja término 
do curso, e desde que a contratação não seja inferior a 4 (quatro) meses  sem possibilidade de 
prorrogação. 
 
7.10. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o estagiário irá 
desenvolver o estágio, podendo ser em forma de escala de revezamento, totalizando a carga 
horária semanal de 20hs;  
 
7.11. As transferências/remoções de local de estágio em regra não são permitidas.  Serão 
autorizadas somente se o Departamento solicitar e houver vaga ainda não preenchida, ou, na 
falta desta, se dois departamentos concordarem em efetuar a troca, respeitando a vontade e a 
disponibilidade dos estagiários e mediante análise e aprovação do Departamento de Recursos 
Humanos; 
 
7.12. Se o aluno for reprovado em algum ano/semestre do curso ou se carregar 
dependências, não poderá ter seu estágio prorrogado; 
 
7.13. O estagiário que desejar encerrar o estágio por iniciativa própria deverá comparecer 
obrigatoriamente ao Departamento de Recursos Humanos para o preenchimento do Termo de 
Encerramento de Estágio. 
 
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2017 ou quando do esgotamento 
de candidatos; 
 
8.2. As seleções anteriores a estas terão prioridade na convocação, caso haja remanescentes 
na lista; 
 
8.3. A assinatura do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e 
na aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes; 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2016 

 
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 
2008, faz saber que se encontram abertas as inscrições para Seleção, parte integrante deste 
Edital de Estagiários. 

 
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos 

matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato da convocação:  

NÍVEL SUPERIOR Semestres Permitidos 
para Realizar o Estágio  VAGAS 

Administração de Empresas 
 

A partir do 4º Semestre 
  

 
Cadastro Reserva 

 

Direito 
 

A partir do 6º Semestre 
  

 
Cadastro Reserva 

 

Serviço Social A partir do 4º Semestre  
 

Cadastro Reserva 
 

o Informática: 
 

o Ciência da Computação 
o Computação Aplicada 
o Engenharia da Computação 
o Analise de Sistemas 
o Informática 
o Tecnologia em Redes de Computadores 
o Tecnologia em Análise e Desenv.de Sistemas 

 

 
 
 
 

A partir do 4º Semestre 
 
 
 
 

 Cadastro Reserva 

Arquitetura e Urbanismo 
 

A partir do 6º Semestre 
 

 Cadastro Reserva 

Biologia 
 

A partir do 4º Semestre 
 

 Cadastro Reserva 

Fisioterapia 
 

A partir do 5º Semestre 
 

 Cadastro Reserva 

Farmácia 
 

A partir do 4º Semestre 
 

 Cadastro Reserva 

Engenharia Civil 
 

A partir do 6º Semestre 
 

Cadastro Reserva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Engenharia Ambiental 
 

A partir do 6º Semestre 
 

 Cadastro Reserva 

Educação Física (Bacharelado) 
 

A partir do 4º Semestre 
  Cadastro Reserva 

 
Jornalismo 
 

 
A partir do 4º Semestre 

 
 

 
Cadastro Reserva 

 
 
Publicidade e Propaganda 
 

 
A partir do 4º Semestre 

 
 

 
Cadastro Reserva 

 

Pedagogia 
 

A partir do 4º Semestre 
  Cadastro Reserva 

NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO Semestres Permitidos 
para Realizar o Estágio  VAGAS 

Ensino Médio  
 

Do 1º Semestre até 
04ºSemestre 

 
 Cadastro Reserva 

Técnico em Administração 
 

A partir do 1º Semestre 
  

 
Cadastro Reserva 

 
Técnico em Informática: 

 
o Técnico em Redes de Computadores 
o Técnico em Informática 

 

A partir do 1º Semestre  Cadastro Reserva 

Técnico em Segurança do Trabalho A partir do 1º Semestre  
 

Cadastro Reserva 
 

Técnico em Serviços Jurídicos 
 

A partir do 1º Semestre 
  Cadastro Reserva 

 

1.2 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob regime da Lei  no 
11.788 de 25 de Setembro de 2008. 

 
1.3 O valor da Bolsa Auxílio mensal, corresponde a: 
 Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44 reais; 
 Nível Técnico (4h/dia) - R$ 420,42 reais. 

 
1.4 É concedido o auxílio transporte mensal no valor de R$ 30,00 reais. 
 

2 - DA INSCRIÇÃO 
 

 A inscrição deverá ser efetuada a partir de 04 de NOVEMBRO de 2016, até às 23h59 do dia 
20 de NOVEMBRO de 2016, através das inscrições gratuitas via internet no site do 
Centro de Integração Empresa Escola (www.ciee.org.br). 
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 Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente 
processo seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadores, que será verificada através de exame médico no ato da convocação, 
nos termo da Lei No. 11.788/2008; 

 Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de 
realização da prova; 

 
2.1. São requisitos para inscrição: 
 Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de termino das inscrições para o Processo Seletivo; 
 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;  
 Residir na cidade de Pindamonhangaba/SP; 
 Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2016; 
 Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura de Pindamonhangaba. 
 

2.2  São requisitos para assumir vaga e realizar o estágio: 
 

 Para as vagas de nível Médio e Técnico: cuja matricula seja devidamente comprovada 

nos cursos indicados no “item 1.1” deste Edital.  

 

 Para as vagas de nível Superior: só poderão assumir as vagas oferecidas, estudantes 

que estiverem matriculados entre os 03 (três) últimos anos do curso, e desde que a 

matricula seja devidamente comprovada nos cursos indicados no “item 1.1” deste Edital.  

 
 

2.2.1 Será considerado como base, o semestre do estudante a partir do ano de 2017. 
 

 
2.3. Imprescindível: Até a data da realização do processo seletivo todos os candidatos deverão 
atualizar seus dados cadastrais através do site www.ciee.org.br. Caso essa atualização não seja 
realizada, o CIEE não se responsabilizará pelos erros de dados pessoais do candidato no Termo 
de Compromisso de Estágio. 
 
 
 
3 – DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos 
obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 27 de Novembro de 2016 (DOMINGO) na 
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA – FAPI / FUNVIC, Rodovia Presidente Dutra, km 99 – 
Pindamonhangaba-SP, com duração de no máximo 1h (uma hora). 
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3.1.1. A prova objetiva para os candidatos do Nível Superior será aplicada com horário previsto 
a partir das 09h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 08h30 sendo que o fechamento será às 
9h00 horas, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões.  
 
 
3.1.2. A prova objetiva para os candidatos do Nível Médio e Técnico será aplicada com horário 
previsto para a partir das 11h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 10h30 sendo que o 
fechamento será às 11h00 horas, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o 
fechamento dos portões; 
 
3.2 As provas objetivas serão compostas por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de Língua 
Portuguesa, 5 questões de Matemática  e 5 questões de Conhecimentos Gerais e terá duração 
máxima de 1h00 (uma) hora. 
 
3.3. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de original de um dos 
seguintes documentos de identificação com foto: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de 
Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com foto); 
 
3.4 O candidato que no dia da realização da prova, não for identificado na lista de inscritos e não 
estiver munido de seu comprovante de inscrição, não poderá participar do Processo Seletivo. 
 
3.5. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05 
(cinco) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta; 
 
3.6. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto. A pontuação máxima será de 10 (dez) pontos, de 
caráter classificatório; 
 
3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com antecedência de 30 
(trinta) minutos, munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta 
esferográfica de cor azul ou preta, lápis e borracha; 
 
3.8. Durante a realização da prova: 
 

 Não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a 
utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 

 Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo 
manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal de Prova quando necessário. 

 Não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou 
qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de anotação ou a utilização de outros 
meios ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de 
Respostas de outro candidato. 

 Não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de 
ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem como outros que, a juízo 
do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos. 

 Os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou serem desligados 
(inclusive despertador) o telefone celular ou aparelho similar não poderá emitir qualquer 
sinal sonoro durante a realização das provas. 
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8.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer 
tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do 
estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis; 
 
8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não 
se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de telefone e e-mail não 
atualizados; 
 
8.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pela Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba; 
 
8.7. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 
processo regrado neste Edital. 
 

Pindamonhangaba, 26 de Outubro de 2016. 
 

 

_____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Antônio Carlos Bertoni Alvares 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

____________________________________ 

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE  
Valquíria Agasse da Silva 

Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.978, 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia visando à 
prestação de serviços de urgência e emergência na operacionalização integral do Pronto 
Socorro Municipal. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado 
com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a prestação de serviços 
de urgência e emergência na operacionalização integral do Pronto Socorro Municipal, 
Convênio nº 88/2014, por mais três meses.
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 05 de novembro de 2016.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei 115/2016
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.977, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, visando à prestação de serviços hospitalares ambulatoriais e de 
internação. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio celebrado 
com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando à prestação de serviços 
hospitalares ambulatoriais e de internação, Convênio nº 89/2014, por mais três meses.
Art.2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 05 de novembro de 2016.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei 114/16

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

CONVOCAÇÃO PARA A 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 9ª Reunião 
Ordinária de 2016, a realizar-se:

Dia: 09/11/2016

Horário: 8 às 10hs.

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Pauta: 
• Organização da Audiência Pública;

• Informes e encerramento.

Amauri Monteiro
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 
justifi cativa com antecedência para o e-mail: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
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A Paróquia São Cris-
tóvão promove neste 
sábado (5), o 9° Femusc 
-Festival de Música 
Cristã.

No evento haverá 
apresentações de grupos 
de música cristã em ge-
ral, que serão julgados 
e premiados em 1°, 2° e 
3° lugares. A banda que 
conquistar o primeiro 
lugar, por exemplo, ga-
nhará a produção, gra-
vação, mixagem e mas-
terização de uma música 
acústica, e também um 
vídeo clipe para divulga-
ção deste trabalho.

Quem quiser acompa-
nhar as apresentações, o 
festival será a partir das 
16 horas, na Paróquia 
São Cristóvão, que fica 
na av. Professor Manoel 
César Ribeiro, 4.851, Ci-
dade Nova.

Festival de música acontece no sábado

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba e 
o CIEE – Centro Inte-
grado Empresa-Esco-
la abrem partir desta 
sexta-feira (4), as ins-
crições para o processo 
seletivo de estagiários, 
de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.788/2008. 
O processo seletivo 
destina-se ao preen-
chimento de vagas 
de estágio por alunos 

Prefeitura e CIEE abrem  
 inscrições para processo    
 seletivo de estagiários

cotidiano

matriculados em cursos e 
semestres do Nível Supe-
rior, Técnico e Médio.

De acordo com infor-
mações do edital 02/2016, 
o valor da Bolsa-auxílio 
mensal corresponde a R$ 
472,44 (para nível supe-
rior) e R$ 420,42 (para ní-
vel técnico). É concedido, 
ainda, auxílio transporte 
mensal no valor de R$30.

As inscrições devem 
ser efetuadas até as 23h59 

do dia 20 de novembro 
de 2016, gratuitamente, 
no site do CIEE (www.
ciee.org.br). São requisi-
tos para a inscrição: idade 
mínima de 16 anos até a 
data de término das ins-
crições; ser brasileiro ou 
estrangeiro com visto de 
permanência no Brasil; 
residir em Pindamonhan-
gaba; estar regularmente 
matriculado no ano letivo 
de 2016; não ter período 

de estágio equivalente a 
dois anos na Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Para os estudantes do 
Nível Superior, só podem 
assumir as vagas ofereci-
das, candidatos que esti-
verem matriculados entre 
os três últimos anos do 
curso. Será considera-
do como base o semestre 
do estudante a partir de 
2017.

Importante destacar 

que até a data de realiza-
ção do processo seletivo 
todos os candidatos de-
vem estar com seus dados 
atualizados no CIEE. O 
processo seletivo classifi-
cará os candidatos levan-
do-se em consideração os 
pontos obtidos nos tes-
tes, que serão aplicados 
no dia 27 de novembro 
de 2016, na Faculdade de 
Pindamonhangaba (cam-
pus Dutra), a partir das 9 

horas – horário de fe-
chamento dos portões 
– para nível superior, 
e a partir das 11 horas 
para nível médio e téc-
nico.

Para mais informa-
ções, o edital do pro-
cesso seletivo pode ser 
conferido na íntegra, 
no site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
(www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br). 

A banda que conquistar o primeiro lugar, por exemplo, ganhará a produção, gravação, mixagem e masterização de uma música

Divulgação

O Instituto Fede-
ral de Educação, Ci-
ência e Tecnologia 
de São Paulo oferece 
200 vagas para cursos 
técnicos gratuitos na 
cidade de Campos do 
Jordão para o primei-
ro semestre de 2017. 
No total, são oferta-
das 5.500 vagas em 35 
municípios do estado 
de São Paulo. As ins-
crições devem ser rea-
lizadas até o 10 de no-
vembro. A prova será 
realizada em 4 de de-
zembro, às 13 horas. 

IFSP oferece 200 vagas para      
 cursos técnicos gratuitos 

No Câmpus Campos 
do Jordão, são oferecidas 
80 vagas para os cursos 
Técnico Integrado ao En-
sino Médio em Edifica-
ções e em Informática, 
ambos os cursos com 4 
anos de duração. 

Além das vagas para o 
ensino médio, são ofereci-
das 120 vagas para os cur-
sos Técnico em Edifica-
ções (duração de 2 anos), 
em Eventos (duração de 1 
ano e meio) e em Hospe-
dagem (duração de 1 ano).

São três as modalidades 
de cursos técnicos. Nos 

cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio, o aluno 
cursa o Ensino Médio e o 
Ensino Técnico no IFSP. 
Para essa opção, é necessá-
rio que o estudante tenha 
concluído o Ensino Funda-
mental. Os cursos técnicos 
concomitantes ao Ensino 
Médio e os cursos técnicos 
subsequentes ao Ensino 
Médio são aqueles em que 
o estudante cursa apenas 
o Ensino Técnico no Insti-
tuto Federal. Para cursar a 
modalidade concomitante, 
o aluno deve, obrigatoria-
mente, estar matriculado 

no ensino médio. Já na 
opção subsequente, o estu-
dante deve ter concluído o 
Ensino Médio. Dessa for-
ma, o IFSP atende aos in-
teressados em obter uma 
formação técnica em todas 
as idades. 

O candidato deverá 
optar por um único cur-
so, já que as provas serão 
realizadas no mesmo dia 
e horário. A prova terá 
duração de quatro horas 
e será realizada no dia 4 
de dezembro, às 13 ho-
ras, no mesmo município 
onde se localiza o curso 

escolhido pelo candida-
to. 

As inscrições devem 
ser realizadas até 10 de 
novembro exclusivamen-
te no endereço eletrôni-
co www.cetroconcursos.
org.br/ifsp. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 
20. A inscrição somen-
te será efetivada após o 
pagamento da Guia de 
Recolhimento da União 
(GRU). 

Os estudantes em si-
tuação de vulnerabilida-
de social podem solicitar 
a isenção do pagamento 

do valor da inscrição 
até esta terça-feira 
(8). Para saber como, 
acesse www.cetrocon-
cursos.org.br/ifsp.

Todas as informa-
ções sobre o processo 
seletivo estão dispo-
níveis em ifsp.edu.br/
processoseletivo e em 
www.cetroconcursos.
org.br. As dúvidas 
poderão ser sanadas 
pelo e-mail sac@ce-
troconcursos.org.br 
ou pelo telefone (11) 
3146-2777, de segun-
da a sexta-feira. 
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Papai Noel chega de helicóptero 
ao Pátio Pinda neste sábado

Shopping realiza simulado de incêndio

A Novelis realizou nos 
dias 22 e 29 de outubro a 
entrega dos Cantos de Lei-
tura em São Paulo, Pinda-
monhangaba e Santo An-
dré. A iniciativa faz parte 
das ações realizadas por 
funcionários da empresa 
e integram atividades glo-
bais do Mês de Volunta-
riado promovido pela No-
velis, que acontecem pelo 
quinto ano consecutivo 
nos 11 países onde atua. As 
ações mobilizam profi ssio-
nais, familiares e demais 
interessados na busca pela 
transformação das comu-
nidades, priorizando ins-
tituições que promovem a 
melhoria na qualidade de 
vida de crianças e adoles-
centes.

 De acordo com a 4ª 
edição da Pesquisa Retra-
tos da Leitura no Brasil, 
lançada em março de 2016 

pelo Ibope por iniciativa do 
Instituto Pró-Livro, 44% 
da população nunca leu 
um livro. Para mudar esta 
realidade, o projeto Cantos 
de Leitura, realizado pela 
Novelis em parceria com a 
Rede Educare, visa estimu-
lar o contato de crianças, 
jovens e adultos com a li-
teratura, oferecendo uma 
programação com ativida-
des lúdicas e possibilitando 
o acesso gratuito da comu-
nidade ao conhecimento, 
com empréstimos de livros 
e rodas de leitura.

Os três espaços selecio-
nados, Casa do Zezinho, 
em São Paulo, Cidade dos 
Meninos, em Santo André, 
e Casa PIA, em Pindamo-
nhangaba, receberam me-
lhorias e reformas com a 
ajuda de 391 voluntários 
da Novelis. Para os Cantos 
de Leitura, foram criados 

ambientes com mesas, ca-
deiras e decoração temáti-
ca. Cada uma das institui-
ções recebeu 1.200 livros 
novos, de diversos temas. 
Depois da implementação, 
os Cantos de Leitura serão 
geridos pelas respectivas 
instituições benefi ciárias. 
A Casa do Zezinho também 
recebeu o Cineco, uma sala 
especial para a exibição de 
fi lmes.

As ações foram reali-
zadas em duas etapas: no 
dia 22 de outubro em São 
Paulo e Santo André, e no 
dia 29 de outubro em Pin-
damonhangaba.

De acordo com Eunice 
Lima, diretora de Comu-
nicação e Relações Go-
vernamentais da Novelis 
América do Sul, as ações 
de voluntariado têm como 
objetivo transformar as 
comunidades, com base 

O Shopping Pátio Pin-
da recebe a visita do Papai 
Noel neste sábado (5), a 
partir das 14 horas, e terá 
uma programação reche-
ada com diversas atrações 
e brincadeiras. Às 15 ho-
ras, o Papai Noel chegará 
de helicóptero no empre-
endimento para receber a 
criançada em um espaço 
montado especialmente 
para a ocasião. O horário 
está sujeito a alterações 
em função das condições 
climáticas.  

A criançada poderá 
conferir personagens en-
cantados, apresentações 
musicais e ainda se diver-
tir em brinquedos infl á-
veis. Um espaço recreati-
vo gratuito também está 
sendo montado na Praça 
de Eventos do shopping e 
terá atrações como cama 
de gato, escorregador, pu-
la-pula e um local especial 
para as crianças desenha-
rem e escreverem carti-

nhas para o Papai Noel. E 
para completar a diversão, 
a criançada ainda poderá 
saborear muita pipoca e 
algodão-doce. A ocasião 
fi ca ainda mais especial 
com a decoração prepa-
rada com o tema Play-
mobil. Febre na década 
dos anos 1970 e 1980, os 
bonequinhos com partes 
móveis ainda são sucesso 
e prometem encantar o 
público que visitar o em-
preendimento nesse perí-
odo de fi m de ano.

As apresentações mu-
sicais com repertório na-
talino fi cam por conta do 
coral das crianças do Lar 
Nova Esperança e dos 
mais de 50 alunos de coral 
e violão do Projeto Guri do 
bairro Araretama, ambos 
de Pindamonhangaba, que 
apresentarão as músicas 
Hallelujah, Luar do Sertão, 
Ode a Alegria, Estudo em 
Mi Menor, Let it Shine e O 
Som da Pessoa.

O Shopping Pátio 
Pinda coloca em prá-
tica juntamente com 
os bombeiros da equi-
pe Godoy o desenvol-
vimento de um plano 
teste de emergência 
para situação de incên-
dio. A ação acontece 
nesta sexta-feira (4), 
quando um alerta será 
disparado às 7h55. Na 
sequência, a central vai 
contatar os bombeiros 
para ajudar na ocor-
rência.

Ao todo, serão oito 
profi ssionais parti-

cipando do simula-
do separados em dois 
grupos, sendo que um 
atuará dentro do sho-
pping, combatendo o 
incêndio e orientan-
do as vítimas para o 
ponto de encontro, e o 
outro do lado de fora 
executando o “método 
Start”, que é a triagem 
dos pacientes. Os segu-
ranças do Pátio Pinda 
terão como função au-
xiliar na retirada das 
pessoas de dentro do 
empreendimento.

A simulação será 

baseada na ocorrên-
cia da Boate Kiss, no 
Rio Grande do Sul, em 
27 de janeiro de 2013. 
De acordo com o líder 
de bombeiro do grupo 
Godoy, Paulo Lima, 
esse tipo de teste é 
muito importante para 
garantir a preservação 
de vidas. “Temos que 
certifi car que em uma 
situação de tragédia 
real todos os funcio-
nários e clientes terão 
suas vidas preserva-
das”, afi rmou o profi s-
sional. 

PINDA RECEBE CANTOS DE LEITURA

nos pilares da política de 
responsabilidade social da 
Empresa: segurança, edu-
cação e reciclagem. “Com 
os Cantos de Leitura e a 
sala de cinema, pretende-
mos criar um espaço de 
aprendizagem, incentivan-

do o hábito de ler como 
fonte de conhecimento 
para o desenvolvimento 
pessoal e da comunidade 
como um todo”. A entrega 
dos três Cantos de Leitura 
é patrocinada pela Nove-
lis, desenvolvida pela Rede 

Educare – produtora que 
atua na criação de proje-
tos sociais e culturais que 
promovem a leitura e edu-
cação a partir da formação 
de leitores – e foi aprovada 
pelo Ministério da Cultura 
por meio da Lei Rouanet.

Divulgação

Divulgação

Às 15 horas, o Papai Noel chegará de helicóptero no empreendimento para receber a criançada em 
um espaço montado especialmente para a ocasião

A iniciativa faz parte das ações realizadas por funcionários da empresa e 
integram atividades globais do Mês de Voluntariado
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Pinda sedia 8ª edição 
da Casa de noel 

Pindamonhangaba vai se-
diar, mais uma vez, a Casa de 
Noel, evento que já se tornou 
tradição na busca de recur-
sos para ajudar instituições de 
Taubaté e Pindamonhangaba e 
que, na sua oitava edição, traz o 

Ocupação 
cultural 
do Museu 
será no 
dia 5 

 
O Conselho Municipal de 

Cultura realizará, neste sábado 
(5), sua 1ª Ocupação Cultural 
no Museu Histórico e Pedagógi-
co D. Pedro I e D. Leopoldina, a 
partir das 14 horas. O evento é 
gratuito e aberto a participação 
de todos. 

Atendendo a uma deman-
da da sociedade civil, o Con-
selho incorporou à Ocupação 
uma roda de conversa sobre as 
políticas públicas culturais de 
Pindamonhangaba, o Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais de Pindamonhangaba 
e os programas e projetos cul-
turais em andamento no mu-
nicípio. O conteúdo da roda de 
conversa servirá para a emissão 
de um documento base que será 
enviado a diversos setores do 
poder público.

O evento terá, ainda, diver-
sas manifestações artísticas e 
culturais por todo o prédio do 
museu. 

Primeira Miss Beleza Negra será eleita no sábado
AIANDrA MArIANO

* * *
Pindamonhangaba terá, 

em breve, sua primeira Miss 
Beleza Negra, que será eleita 
num concurso que acontece 
neste sábado (5). Ao todo, 18 
mulheres vão concorrer ao 
título.

No desfile, as candidatas 
serão avaliadas por um júri. 
Elas desfilarão em traje casu-
al, maiô e gala.

Serão premiadas a que 
apresentar o Melhor Traje de 
Gala, a Miss Internet, a Miss 
Simpatia, a Musa e a grande 
campeã, que será a Miss Be-
leza Negra.

Todas receberão diversos 
brindes e a vencedora, além 
de faixa e coroa, receberá um 
prêmio de r$ 500.

O evento acontece no Te-

Vanessa Barbosa Vanessa Barbosa

Vanessa Barbosa Vanessa Barbosa Vanessa Barbosa

Debórah VitóriaShirleine Sávio

Biah Monteiro 

atro Galpão, a partir das 20 ho-
ras. Os ingressos para o Concur-
so estão à venda por r$ 20 no 
Salão V&P, que fica na praça De-

sembargador Eduardo de Cam-
pos Maia (antigo Fórum), 61, 
no centro. Mais informações 
pelo telefone 12-99254-1542.

Isabela RibeiroLayanna Souza

Divulgação

tema “Encontro com a Arte”.
Criado em 2009 pelas volun-

tárias Judith Fernandes e An-
dréa Gonçalves, a Casa de Noel 
reúne convidados para uma 
confraternização repleta de re-
quinte e bom gosto, que inclui 

uma magnífica exposição para 
venda de lindos artesanatos e 
artigos para presentes. O even-
to conta ainda com exposição 
de artes e o valor arrecadado no 
evento é direcionado para enti-
dades beneficentes.

Este ano a ação acontece 
nesta terça-feira (8) e é espe-
rado um público de 500 pesso-
as. Para receber os convidados, 
cerca de 80 empresas traba-
lham de forma voluntária. A 
Fazenda Bela Vista, localizada 
às margens da via Dutra, na 
altura do km 94 em Pinda, foi 
mais uma vez o cenário esco-
lhido para receber a Casa de 
Noel. 

Para Andréa Gonçalves, tra-
balhar com a Casa de Noel e 
contribuir para o trabalho de 
tantas Instituições é um projeto 
para a vida. “A Casa de Noel tem 
sido a cada ano uma oportuni-
dade de desenvolvimento pesso-
al. A descoberta de poder servir 
ao próximo, doando meu tempo 
e exercitando nossa natureza 
humana da vida em comunida-
de me traz energia e paz. Gra-
tidão a todos que fazem parte”, 
agradece. 

Para Judith Fernandes, tra-
balhar para a Casa de Noel é 
uma realização pessoal. “Colo-

camos nosso corpo e nossa alma 
para trabalhar em prol das pes-
soas que precisam de nossa aju-
da”, salienta.

A programação da edição 
2016 contempla decoração na-
talina feita por especialista, alta 
gastronomia, adega com espaço 
para degustação de vinhos, a 
apresentação da orquestra Jovi-
som e a exposição de arte doada 
pelo Sesi. Tendo como novidade 
para este ano, uma Equipe de 
Spa para relaxamento e bem es-
tar dos convidados.

Em 2016 as Instituições pre-
vistas para serem atendidas 
são: Casa recomeço e a Casa Ir-
mãos de Francisco, de Taubaté, 
Lar São Judas Tadeu e Lar São 
Vicente de Paulo, de Pindamo-
nhangaba.

Convites à venda e mais in-
formações pelo telefone (12) 
3643-1509, (12) 99761-6937 (12) 
97407-0739 ou pelo email con-
tato@eventocasadenoel.com.br. 
Acesse o site www.eventocasade-
noel.com.br. 

Para receber os convidados, cerca de 80 empresas 
trabalham de forma voluntária

A Casa de Noel reúne convidados para uma confraternização com requinte e bom gosto
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
DE ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO  ¨RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”
 Art. 1º- Ficam convocados todos os proprietários interessados para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO  ¨RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”, a 
ser realizada no dia 17 DE NOVEMBRO DE 2016, com início às 19:00 horas, em 
primeira convocação, com a presença de no mínimo metade dos proprietários de 
lotes do Loteamento ¨RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA” ou 19:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes,  a ser realizada 
no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5, loteamento “Residencial e Comercial 
Laguna”, bairro Ipiranga  – Pindamonhangaba – SP (salão de festas do Residencial), 
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
01 – Constituição e criação da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO  
¨RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”;
02 – Aprovação do Estatuto e Regimento Interno da Associação  
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita.
05 – Aprovação do orçamento e valor mensal do rateio das despesas.
Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho 
Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO  ¨RESIDENCIAL E 
COMERCIAL LAGUNA” deverão compor sua Chapa e apresentarem a mesma até 
as 17:00 horas no dia 16 de novembro de 2016, na Rua dos Andradas, 25, Centro, 
Pindamonhangaba.  
                                    Pindamonhangaba,  27  de Outubro de 2016.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGUNA LTDA

2 colunas por 8 cm

Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 0000389-91.2012.8.26.0445. A Doutora Cláudia Calles Novellino
Ballestero, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sidney Alberto de Castro Paula, portador do CPF 255.905.668-
27, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário, Processo nº 0000389-91.2012.8.26.0445, por parte
de Azul Companhia de Seguros Gerais, alegando em síntese: que ocorreu um acidente na Rodovia Presidente Dutra
ocasionado pelo requerido em um veículo segurado pela autora, está pagou a segurada a importância a título de
indenização e requer receber do requerido o valor de R$ 11.222,94 (atualizado até 20/12/2011) tendo em vista sua culpa
no acidente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pela
autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 780. Mombaça – CEP 12421-705, Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.

AVISO  AOS  AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016 

                        DATA : 17 de  Novembro de 2016   (Quinta-feira)

LOCAL:  Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  

                  HORÁRIO:   às  15:00 hs  da  tarde 

 

Obs.:  È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS NA DATA 
DO SORTEIO, pois  na  falta, será  automaticamente  cancelado  a  inscrição. 

NIS NOME
12613165261 ADRIANA RENATA DA SILVA                                               
12383544096 ANA ALVES DE OLIVEIRA                                                 
21218977592 ANALIA DE CARVALHO                                                    
13291954938 ARLINDA BASTOS TAVARES                                                
12239808529 BENEDITO ONOFRE DE OLIVEIRA                                           
20785083973 BRUNA SUELEN APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA ARRUDA                       
12683457229 CAMILA MARIA NEVES RODRIGUES                                          
21219174949 DANIELI CECILIANI DOS SANTOS RIBEIRO                                  
23622491872 DELIENE FERREIRA LEITE                                                
20795760676 ELIANA RANGEL CORDEIRO                                                
17064385692 FERNANDA CESARIO GUERRA                                               
16231518419 IRACEMA ERIA                                                          
20977003269 IRACEMA SILVA NASCIMENTO                                              
16233675953 ISABEL CRISTINA DA SILVA                                              
23662982346 JANE MARIA NUNES TEIXEIRA                                             
20785089122 JHENNIFER ROBERTA GARCIA PEREIRA                                      
16286663496 JONATAS HENRIQUE DA SILVA LOPES                                       
16495322705 MACELI MONTEIRO DE JESUS                                              
12365072013 MARA DOLORES DE CARVALHO                                              
16554545914 NAIR INACIO GALVAO FRANCA                                             
12384428502 NAZIDI CAVALCANTE MARQUEZINI DA SILVA                                 
16584284922 RENATA CARDOSO DE BRITO                                               
12687835260 ROSENILDA ANGELICA DE FREITAS                                         
12260108042 RUTH ABIGAIL MENDROT                                                  
23662595911 SHAYENE ADAO ALVES MOREIRA                                            

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE AGOSTO/2016

Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE AGOSTO/2016 É DIA 28/11/2016
ATUALIZADO EM 27/10/2016
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31 dE oUTUbRo a 4 dE noVEmbRo dE 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0511132-74.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Sebastião Nascimento Ferreira Autopeças Me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ 
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Sebastião Nascimento Ferreira Autopeças Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0511132-74.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 888,84 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

CHAMADA PÚBLICA
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 03/2016, 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 2017. A sessão será realizada 
no dia 29/11/2016 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: 213.

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
eDItAL De notIfICAção

ControLe 264/16 - LIMPeZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a empresa MULTIPLA IMÓVEIS  
LTDA S/C., responsável pelo imóvel situado a RUA ANACLETO ROSA JUNIOR, S/
Nº,  Bairro CIDADE JARDIM,   inscrito no município sob a sigla SO22.11.06.033.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
Diretora do departamento de  administração

CoMunICADo
A Associação Pindmonhangabense de Canoagem “APICANO” vem por meio de esta 
publicação informar o extravio do livro Ata nº1, sendo assim para as próximas Assembléias 
será aberto um novo livro dando sequência a sua numeração.

ISABeL APAreCIDA MArConDeS De SouZA
PreSIDente

LICençA DA CeteSB

noVAMetAL Do BrASIL LtDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação N° 3005373, válida até 31/10/2018, para Trefilaria (produção 
de arames), sito à AVENIDA ALEXANDRINA DAS CHAGAS MOREIRA, 695, DISTR IND 
DUTRA PINDAMONHANGABA/SP.

PrefeIturA MunICIPAL De PInDAMonHAngABA
SeCretArIA De eDuCAção e CuLturA

DePArtAMento De geStão eDuCACIonAL

Portaria nº 06/2016  da Secretaria de Educação e Cultura, de 03 de novembro 
de 2016
 Regulamenta o Processo de Remoção de Docentes.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, Secretária de Educação e Cultura, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 
2011, que dispõe sobre organização, estruturação, plano de empregos públicos, 
carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de 
Pindamonhangaba,
 
RESOLVE:

Estabelecer disposições sobre a remoção de docentes da Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2017 e disciplinar as providências que 
seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias 
à divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que 
orientam o processo de que trata esta Portaria.

Art. 2º Compete à Secretária de Educação e Cultura tomar as providências 
necessárias para o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando 
o processo de remoção de docentes conforme tempo de serviço computado pela 
Diretoria de Gestão Educacional e em consonância com o artigo 41 da Lei Municipal 
5318/2011.

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 3º  O processo de remoção para exercício docente em 2017, obedecerá os 
procedimentos disciplinados, conforme segue:

I- A lista classificatória dos docentes da Rede Municipal de Ensino 
será publicada dia 09/11/2016, no site oficial da Prefeitura Municipal, www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, e no Jornal Tribuna do Norte. 
II- As vagas iniciais, definidas como classes vagas ou novas de Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental retratam  a situação existente na Unidade Escolar 
com data base de 31/10/2016.
III- A publicação da quantidade de vagas iniciais por unidades de ensino, 
será divulgada no dia 09/11/2016, no site oficial da Prefeitura Municipal e no Jornal 
Tribuna do Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos, com classe livre atribuída em 2016, 
interessados na remoção será feita on line, no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, em formulário próprio, nos dias 10 e 11/11/2016.
V- Após análise, as inscrições poderão ser indeferidas caso se verifique 
equívocos ou inconsistência nos dados.
VI- A publicação das inscrições indeferidas, será no dia 17/11/2016 no site 
oficial do munícipio e no Jornal Tribuna do Norte.
VII- O recurso referente ao indeferimento da inscrição deve ser interposto no 
prazo de dois dias úteis após sua divulgação, tendo a Secretária de Educação e 
Cultura o dia 22/11/2016 para decisão.
VIII- A publicação das vagas potenciais, ou seja, as que surgirem em 
decorrência da remoção efetiva dos docentes que concretizarem o ato da  remoção 
no site oficial da Prefeitura Municipal e no Jornal Tribuna do Norte, no dia 23/11/2016.
IX- A indicação, apenas pelos docentes inscritos no processo de remoção, 
será feita on line, no site oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em 
formulário próprio de  até 3 (três) opções que  poderão ser tanto para as vagas iniciais 
quanto para as potenciais. 
X- O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2016, que não 
efetuar as opções tanto para as vagas iniciais e/ou para as potenciais terá sua 
remoção anulada.
XI- A publicação do resultado do processo de remoção será feita dia 
01/12/2016, divulgada no site oficial do munícipio e no jornal Tribuna do Norte.

§1º Não serão recebidas inscrições ou apontamentos de opções fora das datas 
previstas nesta Portaria.

§2º O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2016 ao fazer sua 
inscrição para o processo de remoção estará abdicando de sua lotação atual,  caso 
venha a concretizar o ato de remoção. 

§3º Após realizadas as inscrições e indicadas as opções para o processo de remoção, 
não será permitida a desistência pelo docente.

DA CONVOCAÇÃO

Art. 4º Estão sujeitos ao processo de remoção de classes todos os docentes efetivos 
com classe livre atribuída no exercício de 2016 da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba, que optarem por participar.

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 5º  A classificação dos docentes que atuam na Rede Municipal, de acordo com 
o art. 41 da Lei Municipal 5318/2011, será feita obedecendo aos seguintes critérios:

I- Classificação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de 
ingresso do docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, 
no período de 01/11/2015 à 31/10/2016.
II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil 
(01 ponto por dia), descontadas as faltas justificadas e injustificadas.

DA REMOÇÃO  

Art. 6º O docente removido em 30/11/2016, participará da atribuição de classes, para 
exercício em 2017, na nova unidade escolar, a ser realizada no dia 08/12/2016  às 
18 horas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Os termos desta Portaria Municipal deverão ser amplamente divulgados.

Art. 8º Os recursos referentes ao resultado do processo de remoção de docentes 
devem ser interpostos no prazo de dois dias úteis após a sua publicação a realizar-se 
em 01/12/2016, tendo a Secretária de Educação e Cultura  o dia 07/12/2016  para 
decisão.

Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Secretária de Educação e Cultura, 
que poderá solicitar informações e pareceres da Secretaria de  Assuntos Jurídicos 
na solução.

Art. 10 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de remoção  
de docentes para o ano letivo de 2017.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Maria Aparecida Pedroso rocha Pena
Secretária de educação e Cultura

            SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

                   POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                  DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos 
                                  DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

      DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA 
1 

 
 
                                                              EDITAL  nº 002/DDM/2016 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 30 de novembro de 2016. as 14:00 hs., 
nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao SEGUNDO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 03 de 
novembro de 2016. Eu, Lourdes dos Santos Gama, Escrivã de Polícia que o digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                               Delegada de Polícia 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população

em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 109/2016,

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de

2017”,  a  ser  realizada  no dia  21 de novembro do corrente  ano,  às  9h,  no Plenário  “Dr.

Francisco Romano de Oliveira”,  na sede da Câmara Municipal,  localizada na Rua Alcides

Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vereador Martim Cesar

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
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ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

03/11/2016

Exercício de 2016
07:55:12

Setembro / 2016

NO PERÍODO ACUMULADO
ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS
1.1.1.2.02.01.00 - Imposto s/ Propriedade Predial Urbana 11.367.451,37617.765,85
1.1.1.2.02.02.00 - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana 6.317.835,83360.695,89
1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho 6.424.366,96740.144,58
1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos 251.991,7231.401,53
1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos"  de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 3.202.348,28321.617,64
1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 21.815.717,352.544.735,87
1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU 41.594,267.787,68
1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI 0,000,00
1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS 1.621,20247,03
1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU 1.617.224,48106.223,38
1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS 255.759,6615.957,18
1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU 3.182.687,61188.286,49
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS 620.115,2137.264,16
1.9.9.0.99.57.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU 4.222,43348,84
1.9.9.0.99.58.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS 648,6635,87

4.972.511,99 55.103.585,02

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 42.827.521,803.521.147,30
1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 69.420,1625.076,78
1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 480.839,6753.426,63

3.599.650,71 43.377.781,63

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS 97.159.922,409.490.119,85
1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA 18.834.411,64882.151,17
1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 653.776,7471.198,28

10.443.469,30 116.648.110,78
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ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

03/11/2016

Exercício de 2016
07:55:12

Setembro / 2016

NO PERÍODO ACUMULADO
ARRECADADO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.07 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 14.839,39 140.116,4605 211 0000.

14.839,39 140.116,46TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação 594.765,06 5.840.903,0005 220 0000.
1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 9.705,08 80.763,6405 220 0000.

604.470,14 5.921.666,64TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.02 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Qese 179.736,97 1.352.545,5605 221 0000.
1.3.2.5.01.99.04 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnate 60,60 593,6805 221 0000.
1.3.2.5.01.99.13 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Ensino Fundamental 335,25 14.404,3705 221 0000.

180.132,82 1.367.543,61TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
859.530,94 9.070.159,74TOTAL DO RECURSO: 05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

4.467.656,72 47.221.994,23TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%)

TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NO ENSINO 9.221.564,72 101.004.363,59

VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
9.5.1.7.21.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM -704.229,42 -8.195.786,89
9.5.1.7.21.01.05 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR -5.015,35 -13.883,96
9.5.1.7.21.36.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96 -10.685,32 -96.167,88
9.5.1.7.22.01.01 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -1.898.023,95 -19.431.984,31
9.5.1.7.22.01.02 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -176.430,31 -3.766.883,33
9.5.1.7.22.01.04 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -14.239,66 -130.755,41

TOTAL DO VALOR RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.808.624,01 -31.635.461,78
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ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

03/11/2016

Exercício de 2016
07:55:12

Setembro / 2016

NO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADA

DISCRIMINAÇÃO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADA PAGA

DESPESAS

DESPESAS GERAIS COM ENSINO

FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO

12 - Educação

361  - Ensino Fundamental

01  - TESOURO

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 75.557,68 598.262,57 75.557,68 598.262,57 598.262,57361 01 220 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.980,04 175.379,94 24.980,04 175.379,94 154.317,89361 01 220 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 99,23 3.847,78 99,23 3.847,78 3.847,78361 01 220 0000.12
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 187.916,63 17.083,33 136.666,64 136.666,64361 01 220 0000.12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 460,00 7.550,00 440,00 7.310,00 7.310,00361 01 220 0000.12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 32.772,50 1.955.309,39 198.540,38 1.631.346,42 1.630.716,54361 01 220 0000.12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.670,81 570.776,95 63.884,81 517.152,95 491.938,95361 01 220 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 76.099,12 5.260.496,60 295.466,46 3.112.117,42 3.079.508,40361 01 220 0000.12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 85.574,43 704.888,42 85.574,43 704.888,42 704.888,42361 01 220 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.462.916,95 111.820,93 1.947.987,91 1.947.987,91361 01 220 0000.12
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.828,99 307.447,86 0,00 229.855,57 229.855,57361 01 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 362.042,80 12.234.793,09 873.447,29 9.064.815,62 8.985.300,67220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 362.042,80 12.234.793,09 873.447,29 9.064.815,62 8.985.300,6701  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 3.826.461,36 440.246,28 2.308.604,78 2.308.604,78361 02 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 3.826.461,36 440.246,28 2.308.604,78 2.308.604,78220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.126.231,58 19.188.707,26 2.126.231,58 19.188.707,26 19.188.707,26361 02 261 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 662.644,07 5.896.335,89 662.644,07 5.896.335,89 5.233.691,82361 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 2.788.875,65 25.085.043,15 2.788.875,65 25.085.043,15 24.422.399,08261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
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262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 379.697,74 4.416.280,34 379.697,74 4.416.280,34 4.416.259,58361 02 262 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.552,13 1.247.655,77 118.552,13 1.247.655,77 1.129.103,64361 02 262 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 6.661,05 47.926,54 6.661,05 47.926,54 47.926,54361 02 262 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 92.292,36 0,00 8.059,63 8.059,63361 02 262 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 504.910,92 5.804.155,01 504.910,92 5.719.922,28 5.601.349,39262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

264 2015.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00 354.575,68 0,00 354.575,68 354.575,68361 02 264 2015.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 354.575,68 0,00 354.575,68 354.575,68264 2015.  - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO 

TOTAL DO RECURSO: 3.293.786,57 35.070.235,20 3.734.032,85 33.468.145,89 32.686.928,9302  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.090,00 762.782,95 123.417,10 606.085,35 560.120,93361 05 220 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 3.086.195,48 283.281,76 1.985.523,99 1.985.523,99361 05 220 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.681.457,54 56.091,16 936.719,68 936.719,68361 05 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.090,00 5.530.435,97 462.790,02 3.528.329,02 3.482.364,60220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 1.090,00 5.530.435,97 462.790,02 3.528.329,02 3.482.364,6005  - CONVÊNIOS FEDERAIS

3.656.919,37 52.835.464,26 5.070.270,16 46.061.290,53 45.154.594,20TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 361  - Ensino Fundamental

365  - Educação Infantil

01  - TESOURO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 772.461,01 6.185.633,56 772.461,01 6.185.633,56 6.185.633,56365 01 210 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.713,47 1.935.612,31 240.713,47 1.935.612,31 1.694.898,84365 01 210 0000.12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 0,00 1.028,63 0,00 1.028,63 1.028,63365 01 210 0000.12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 149.153,00 685.589,60 7.269,36 536.436,60 535.108,84365 01 210 0000.12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -5.000,00 1.052.731,55 43.838,06 788.510,74 767.496,62365 01 210 0000.12
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 57.049,62 469.925,58 57.049,62 469.925,58 469.925,58365 01 210 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.148.485,07 106.951,67 653.594,85 653.594,85365 01 210 0000.12
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 14.928,99 0,00 14.928,99 14.928,99365 01 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 1.214.377,10 11.493.935,29 1.228.283,19 10.585.671,26 10.322.615,91210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 1.214.377,10 11.493.935,29 1.228.283,19 10.585.671,26 10.322.615,9101  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.316.000,83 0,00 0,00 0,00365 02 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 1.316.000,83 0,00 0,00 0,00210 0000.  - ENSINO INFANTIL

261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 286.379,90 2.682.535,76 286.379,90 2.682.535,76 2.682.535,76365 02 261 0000.12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.073,73 783.254,29 89.073,73 783.254,29 694.180,56365 02 261 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 375.453,63 3.465.790,05 375.453,63 3.465.790,05 3.376.716,32261 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

TOTAL DO RECURSO: 375.453,63 4.781.790,88 375.453,63 3.465.790,05 3.376.716,3202  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

210 0000.  - ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 322.672,06 19.280,67 295.770,07 295.770,07365 05 210 0000.12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 8.141.892,47 51.214,80 139.693,71 139.693,71365 05 210 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 8.464.564,53 70.495,47 435.463,78 435.463,78210 0000.  - ENSINO INFANTIL

TOTAL DO RECURSO: 0,00 8.464.564,53 70.495,47 435.463,78 435.463,7805  - CONVÊNIOS FEDERAIS

1.589.830,73 24.740.290,70 1.674.232,29 14.486.925,09 14.134.796,01TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 365  - Educação Infantil

77.575.754,96 6.744.502,45 60.548.215,62 59.289.390,215.246.750,10TOTAL DA FUNÇÃO: 12  - Educação

FUNÇÃO: 12 - Educação COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO

12 - Educação

306  - Alimentação e Nutrição

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS
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220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00306 05 220 0000.12

TOTAL DA APLICAÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DO RECURSO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005  - CONVÊNIOS FEDERAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 306  - Alimentação e Nutrição

0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTAL DA FUNÇÃO: 12  - Educação

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM ENSINO 5.246.750,10 77.575.754,96 6.744.502,45 60.548.215,62 59.289.390,21
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DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO
1.214.377,10 11.493.935,29 1.228.283,19 10.585.671,26 10.322.615,91

362.042,80 12.234.793,09 873.447,29 9.064.815,62 8.985.300,67

23,06 % 25,74 % 25,82 % 23,84 % 23,68 %
6,39 % 5,34 % 6,46 % 4,92 % 4,80 %
1,90 % 5,69 % 4,59 % 4,21 % 4,18 %

14,77 % 14,71 % 14,77 % 14,71 % 14,71 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

TOTAL DAS DEDUÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO
1.214.377,10 11.493.935,29 1.228.283,19 10.585.671,26 10.322.615,91

362.042,80 12.234.793,09 873.447,29 9.064.815,62 8.985.300,67

23,06 % 25,74 % 25,82 % 23,84 % 23,68 %
6,39 % 5,34 % 6,46 % 4,92 % 4,80 %
1,90 % 5,69 % 4,59 % 4,21 % 4,18 %

14,77 % 14,71 % 14,77 % 14,71 % 14,71 %

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31.635.461,78

50.943.378,3651.285.948,66

31.635.461,782.808.624,01

4.910.354,4955.364.190,16

31.635.461,782.808.624,01

4.385.043,91

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00

2.808.624,01

4.385.043,91

31.635.461,78

55.364.190,16 4.910.354,49 51.285.948,66 50.943.378,36

31.635.461,7831.635.461,782.808.624,01

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

ARRECADAÇÃO
NO PERÍODO ACUMULADORECEITAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

4.972.511,99 55.103.585,02
3.599.650,71 43.377.781,63

116.648.110,7810.443.469,30

VALOR A APLICAR
NO PERÍODO ACUMULADOAPLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 4.753.908,00 53.782.369,36

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 215.129.477,4319.015.632,00
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 31.635.461,782.808.624,01

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 16.207.007,99 183.494.015,65

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 34.964.831,12

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 35.305.394,93
340.563,81RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
TOTAL
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

35.305.394,93
21.183.236,96

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
31.635.461,78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

35.305.394,93 31.635.461,78

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB
3.164.329,28 28.550.833,20 3.164.329,28 28.550.833,20 27.799.115,40

504.910,92 5.804.155,01 504.910,92 5.719.922,28 5.601.349,39

10,39 % 97,31 % 10,39 % 97,07 % 94,60 %
8,96 % 80,87 % 8,96 % 80,87 % 78,74 %
1,43 % 16,44 % 1,43 % 16,20 % 15,87 %

33.400.464,7934.270.755,483.669.240,2034.354.988,213.669.240,20

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) 
(GANHO) 3.669.933,15

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

MAGISTÉRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

OUTRAS DESPESAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB
3.164.329,28 28.550.833,20 3.164.329,28 28.550.833,20 27.799.115,40

504.910,92 5.804.155,01 504.910,92 5.719.922,28 5.601.349,39

10,39 % 97,31 % 10,39 % 97,07 % 94,60 %
8,96 % 80,87 % 8,96 % 80,87 % 78,74 %
1,43 % 16,44 % 1,43 % 16,20 % 15,87 %

33.400.464,7934.270.755,483.669.240,2034.354.988,213.669.240,20

MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CPF: 162.729.758-80

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

RG: 2650953

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
CONTADOR

CRC: 143626/O-4
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DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR

19.015.632,00 215.129.477,43
4.753.908,00 53.782.369,36

RECURSOS ADICIONAIS (100%)

01  - TESOURO

200 0000.  - EDUCAÇÃO
1.3.2.5.01.05.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE 25.097,51 214.044,6901 200 0000.

25.097,51 214.044,69TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO
25.097,51 214.044,69TOTAL DO RECURSO: 01  - TESOURO

02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO
1.3.2.5.01.99.05 - Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Merenda Estadual 0,00 6,8602 200 0000.

0,00 6,86TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.3.2.5.01.99.15 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Educação Infantil 2.432,28 21.166,0302 211 0000.

2.432,28 21.166,03TOTAL DA APLICAÇÃO: 211 0000.  - EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.6.2.02.02.00 - Auxílio Transporte de Alunos 384.200,00 2.605.997,8702 220 0000.

384.200,00 2.605.997,87TOTAL DA APLICAÇÃO: 220 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL
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221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.99.06 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Transporte de Alunos 3.184,11 5.224,1102 221 0000.

3.184,11 5.224,11TOTAL DA APLICAÇÃO: 221 0000.  - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
1.7.2.4.01.00.00 - Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da Educação - 3.163.382,36 34.964.831,1202 262 0000.

3.163.382,36 34.964.831,12TOTAL DA APLICAÇÃO: 262 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.2.5.01.02.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB 29.829,52 340.563,8102 263 0000.

29.829,52 340.563,81TOTAL DA APLICAÇÃO: 263 0000.  - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.583.028,27 37.937.789,80TOTAL DO RECURSO: 02  - CONVÊNIOS ESTADUAIS

05  - CONVÊNIOS FEDERAIS

200 0000.  - EDUCAÇÃO
1.3.2.5.01.99.03 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Pnae 3.997,43 20.868,3805 200 0000.
1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0,00 1.257.398,8505 200 0000.

3.997,43 1.278.267,23TOTAL DA APLICAÇÃO: 200 0000.  - EDUCAÇÃO

210 0000.  - ENSINO INFANTIL
1.7.2.1.35.99.01 - Transferências Diretas do FNDE Referente ao Programa Brasil Carinhoso 0,00 97.466,2505 210 0000.
2.4.2.1.99.04.00 - Convênio FNDE - Construção de Quadras Escolas 56.091,16 265.099,5505 210 0000.

56.091,16 362.565,80TOTAL DA APLICAÇÃO: 210 0000.  - ENSINO INFANTIL
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ESPORTES 
31 DE OUTUBRO A 4 DE NOVEMBRO DE 2016TERÇA-FEIRAPINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

Estrela é bicampeão do Sênior 50

O time de rugby de Pinda-
monhangaba (Leões do Vale) 
fi cou com a Taça Bronze na 
Copa Vale de Rugby de 7’s (Se-
vens), disputada em São José 
dos Campos, no domingo (30). 
A conquista veio após uma vitó-
ria por 24 a 0 contra Guarulhos 
– a terceira seguida dos ‘Leões’ 
sobre o adversário este ano.

Antes, na fase classifi cató-

ria, Pinda bateu Jacareí – atu-
al campeão da Taça Tupi – por 
24 a 15 e perdeu para Ilha Bela 
e Iguanas.

A Taça Bronze foi o segundo 
resultado expressivo da equipe 
em pouco mais de um mês. No 
fi m de setembro, os Leões do 
Vale fi caram com a terceira co-
locação na Copa Vale de Rugby 
de XV (15 atletas).

De acordo com o técnico 
e capitão Yago, os resultados 
são fruto do treinamento dos 
atletas. “Está acontecendo 
muita coisa boa no time, po-
rém temos muito a melhorar 
para este fi m de ano e, princi-
palmente, para 2017. Só com 
muito treino e dedicação de 
todos podemos almejar um 
futuro melhor”.

Pinda vence Campeonato de Ginástica Artística por equipes

Cidade Nova e Vila São José 
se enfrentam em busca 
de melhora na tabela

CAMPEONATO SÊNIOR 60 2ª RODADA

DOMINGO - 6 DE NOVEMBRO  LOCAL/ESTÁDIO HORAS 
FERROVIÁRIA X FLAMENGO  BOA VISTA  8H30 
INDEPENDENTE  X ESTRELA  CRUZ PEQUENA  8H45 
MOREIRA CESAR X CAMPO ALEGRE MACHADÃO  8H30 

CAMPEONATO SÊNIOR 35  9ª RODADA

DOMINGO - 6 DE NOVEMBRO  LOCAL/ESTÁDIO  HORAS 
FERROVIÁRIA X  SABATINÃO  BOA VISTA  10H15 
TERRA DOS IPÊS X BELA VISTA  MACEDÃO  10H15
IMPERIAL X CORINTHIANS  RAMIRÃO  9H
PINDENSE X RAMOS   BOSQUE  9H 
CIDADE NOVA X VILA SÃO JOSÉ  AFIZP   10H 

RODADA DO FUTEBOL

No domingo (30) Estrela e 
Fluminense se enfrentaram na 
disputa pelo título. Os gols saí-
ram um após o outro; Pelé abriu 
o placar para o Estrela e, um 
minuto depois, Baiano empatou 
para o Fluminense. 

Após empate no tempo regu-
lamentar de jogo, a fi nal do ‘Cin-
quentão’ teve que ser decidida 
nos pênaltis, com resultado de 5 
x 4 para o Estrela.

Além do troféu de campeão, o 
Estrela teve o artilheiro do cam-
peonato, o atacante Pelé com a 
marca de 33 gols. O troféu de 
goleiro menos vazado foi para 
Maurinho, da Afi zp, com apenas 
8 gols sofridos. Após jogo muito equilibrado e mais uma disputa nos pênaltis, o Estrela sagrou-se bicampeão da categoria

No último dia 29 de outubro, 
a equipe de ginástica artística via-
jou para Bragança Paulista para 
participar da IV Etapa do Campe-
onato Pré Infantil e Infantil de Gi-
nástica Artística promovida pela 
Liga Estadual da modalidade.

A competição contou com a 
participação de 160 ginastas, que 
competiram nas provas de salto 
sobre a mesa, paralelas assimé-
tricas, trave de equilíbrio, solo e 
individual geral, soma das notas 
das quatro provas.

A equipe de Pindamonhan-
gaba foi formada pelas ginastas 
Annita Pain, Eduarda Vitor, Ga-
briela Abdo, Maria Julia Basílio, 
Maria Beatriz Barbosa e pelos 
treinadores Marcelo Ronconi e 
Monique Ellen. 

Pinda fi cou em primeiro lugar 
por equipes e as atletas conquis-
taram ótimos resultados.

Maria Beatriz Barbosa, catego-
ria infantil conquistou o 1° lugar 
no solo, 2° lugar no salto sobre a 

mesa, 3° lugar nas paralelas as-
simétricas e 3° lugar individual 
geral.

Gabriela Abdo, categoria pré 
infantil, obteve o 1° lugar na trave 
de equilíbrio, 1° lugar no solo, 2° 
lugar nas paralelas assimétricas e 
1° lugar individual geral.

Maria Julia Basílio, categoria 
pré infantil, conquistou o 3° lugar 
no salto sobre a mesa, 3° lugar 
nas paralelas assimétricas  e o 4° 
lugar individual geral.

Annita Pain, categoria pré in-
fantil, conquistou o 2° lugar nas 
paralelas assimétricas. 

As cidades participantes fo-
ram: Pindamonhangaba, Ameri-
cana, Bragança Paulista, Boituva, 
Caconde, Campinas, Indaiatuba, 
Esporte Clube Pinheiros - SP, 
Lins, Hortolandia, Itália, Paulinia, 
São Carlos, São José dos Campos 
e Vinhedo. 

A equipe de Pindamonhangaba foi formada pelas ginastas Annita Pain, Eduarda 
Vitor, Gabriela Abdo, Maria Julia Basílio, Maria Beatriz Barbosa e pelos treinadores 
Marcelo Ronconi e Monique Ellen

O Campeonato 35 chega a 
sua 9ª rodada e com confron-
tos importantes que podem 
mexer bastante na tabela. Um 
deles é Cidade Nova e Vila São 
José, que jogam neste domingo 
(6), às 10 horas.

Em 4º lugar na classifi ca-
ção do campeonato uma vitó-
ria pode deixar o Cidade Nova 
ainda mais perto da liderança. 
O time venceu na última roda-
da jogando fora de casa e vem 
confi ante para o confronto de 
domingo. Segundo Lagoinha, 
presidente da equipe, o clube   
sabe de suas responsabilida-
des e está preparado. “Temos 
um grupo muito unido e um 

objetivo certo: chegar à fi nal. 
O Vila São José é um time forte 
e muito bom, então teremos 
um jogo duro pela frente. Mas 
estamos confi antes para sair 
com os três pontos”, garante.

Do lado do Vila a vontade 
de ganhar é a mesma. A equipe 
empatou o último jogo em 
casa e garantir três pontos é o 
ideal para se manter entre os 
primeiros na tabela. “Vamos 
jogar como em todos os jogos, 
indo para cima e sempre bus-
cando a vitória. Vai ser difícil 
jogar lá contra o Cidade Nova, 
mas precisamos e sabemos que 
ganhar é necessário”, disse 
Jeff erson, diretor do time.

Leões do Vale conquistam Taça 
Bronze na Copa Vale Rugby 7’s
Equipe bate atual campeão da Taça Tupi e conquista 
segunda taça em pouco mais de um mês

Grupo treina às terças e quintas-feiras, às 20 horas, no João do Pulo
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