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Sorteio de 1.536 apartamentos
acontece nesta sexta-feira
O sorteio dos
1.536 apartamentos
no Araretama do
empreendimento
habitacional “Bem Viver”
acontece nesta sexta-feira
(16), às 9 horas, no Centro
Esportivo João Carlos
de Oliveira – “João do
Pulo” . O loteamento vai
atender famílias de baixa
renda, e será ﬁnanciado
pelos Programas ‘Minha
Casa, Minha Vida’ e ‘Casa
Paulista’.
O sorteio vai seguir
todos os procedimentos
do Ministério das Cidades
e será realizado entre os
cadastrados no Cadastro
Único de Habitação,
disponibilizado no
site da Prefeitura de
Pindamonhangaba (www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br).
PÁGINA 3

O loteamento será ﬁnanciado pelos Programas ‘Minha Casa, Minha Vida’ e ‘Casa Paulista’

ESPETÁCULO CONTARÁ A VIDA DE ESCRITORA PINDAMONHANGABENSE
A história da escritora Maria José de Alvarenga
será contada no teatro Galpão, no sábado (17) e no domingo (18), com encenações “Recorda de Mim”, da Cia
Cênica de Dança Mônica Alvarenga.

O espetáculo contará com 51 intérpretes da companhia que farão a ligação entre o canto, contação de
história, teatro e dança, unindo a cultura e a arte por
meio de coreograﬁas de balé, sapateado, jazz e outros.
PÁGINA 6

Festival arrecada alimentos para cinco instituições
A 17ª edição do Festival Beneﬁcente “Igualdade para o
Natal Feliz”, que será realizado
no domingo (18), no campo do
Estrela, vai arrecadar alimentos
para cinco instituições de Pindamonhangaba: Lar Irmã Terezinha, Igreja Nossa Senhora de
Fátima, Lar de Velhos São Vicente de Paulo, Igreja do Maricá
e Casa do Caminho.
O evento, organizado pelo
esportista Nilson Sales ‘Carioquinha, contará com três jogos,
dos veteranos 50, Estrela x Independente, Amigos Mario Gárcia x Fim de Carreira, e Esplanada x Amigos Tadeu Lorena.
Quem for prestigiar pode levar um quilo de alimento não
perecível.

A Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba
está organizando uma programação de Natal com diversas
atividades entre os dias 18 e 25
de dezembro.
Os principais eventos acontecem nos dois domingos com
a Cantata do Ministério Infantil
(dia 18) e o Coral “Harmonizando a Fé” (dia 25).

PÁGINA 6

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

17º
NUBLADO, COM POSSIBILIDADES
DE CHUVA. MUITAS NUVENS.

PÁGINA 6

BENEFICIADOS COM
BOLSAS DE ESTUDO
DEVEM FAZER
RENOVAÇÃO

PÁGINA 3

IGREJA BATISTA
ORGANIZA
CANTATA E CORAL
DE NATAL

23º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

RECADASTRAMENTO
PARA ISENÇÃO DE
PEDÁGIO COMEÇA DIA 3
Ao centro, Carioquinha agradeceu o apoio recebido no evento de 2015
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Comitê do Paraíba define metas
para desenvolvimento das Bacias

Boas ideias, nada de iniciativa

Divulgação

Ferramentas essenciais
são deixadas de lado

A

discussão sobre crimes cometidos por meio
da internet torna-se cada vez mais latente
toda vez que alguma foto de celebridade ou
fato que afete a vida de alguma pessoa ‘vaza’ na rede.
Após isso, vem uma enxurrada de comentários, mobilização da imprensa, alvoroço social.
Aliás, engana-se quem acredita que não existam
leis nem regras para a internet. Na realidade essa informação é apenas sinal do desconhecimento do povo
brasileiro e até de pessoas ligadas à própria Justiça. As
primeiras publicações editadas no Brasil sobre o tema
são de 1975, porém não foram difundidas e muito pouco
estudadas. Independentemente disto, há dois anos tivemos uma boa notícia para o segmento, mas ﬁcou no ‘ar’.
A SDH - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - anunciou no ﬁm de 2014, a utilização de uma ferramenta para mapear a ocorrência de
crimes de ódio na internet. O software deveria coletar
dados e identiﬁcar redes que se reúnem para fazer ofensas a grupos de pessoas. A ferramenta deveria ser o pilar das atividades do Grupo de Trabalho Contra Redes
de Ódio na Internet, criado em novembro de 2013 para
monitorar e mapear crimes contra Direitos Humanos
nas redes sociais.
De acordo com o órgão, com base nas informações
coletadas pelo software, o grupo de trabalho poderia
encaminhar denúncias ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Alguns casos já estão sendo analisados, com
base em denúncias recebidas pela ouvidoria da SDH.
Para o órgão qualquer pessoa poderia colaborar, com um
simples clicar de botão. Esperamos que assim, as pessoas sejam mais cautelosas quando forem postar nas redes
sociais. Alguns minutos de ódio, raiva, racismo e homofobia, poderão virar um longo período de lamentação.
Mas, no popular, 'e ae?'. O que vai acontecer a partir
de agora? O que deveria ter ocorrido?
Ao que tudo indica, esta foi mais uma ideia que ﬁcou
para trás. Mas um programa – a serviço da cidadania –
que ﬁcou no vazio.

Gerdau incentiva
empreendedorismo
com Feira Natalina
A Gerdau Pindamonhangaba realizou nos
dias 8 e 9, uma feira natalina em sua unidade.
A iniciativa possibilitou
o encontro de diversas
instituições e famílias de
colaboradores da Companhia para exposição
e venda de produtos.
Foram mais de dez ex-

positores que levaram
artesanato, cosméticos
e doces. O projeto, realizado pela primeira vez
neste ano, foi uma oportunidade para valorizar
os pequenos negócios,
o empreendedorismo e
também para os colaboradores fazerem as
compras de ﬁnal de ano.
Divulgação

Nossa Terra

O Comitê das Bacias
Hidrográﬁcas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS) irá
se reunir nesta quinta-feira
(15), para aprovar o novo
plano de bacias, documento que deﬁne as prioridades e investimentos para
manutenção e recuperação
da qualidade das águas na
região.
A renovação do plano acontece a cada quatro
anos, e sua aprovação tem
como ﬁnalidade atualizá-lo
com os ajustes necessários
para a sua aplicação. A crise hídrica de 2014 reforçou
a necessidade de revisão do
plano, pois afetou diretamente os reservatórios da
região.
O plano de bacias tem
como ﬁnalidade orientar
os investimentos a serem
destinados às bacias hidrográﬁcas da região, como
proteção de bacias de abastecimento de água, tratamento de esgoto, proteção
de mananciais, monitoramento dessas áreas, educação ambiental, dentre
outros.
O CBH-PS é composto por 36 membros, sendo
eles 12 representantes do
Estado, 12 do Município e
12 da Sociedade Civil, que
englobam além de usuários, universidades, agricultores e pescadores, que
se encontram distribuídos
nesses segmentos e decidem sobre os temas relacionados às bacias.
O plano estipula quais

são as medidas mais urgentes a serem tratadas de
forma a atingir as metas
previstas no prazo de sua
vigência, como por exemplo, a proteção de mananciais.
“O plano é um instrumento de gestão que
orienta, deﬁne as ações e as
metas, de maneira que os
investimentos deem conta
das demandas”, disse Fabrício Cesar Gomes, secretário executivo do CBH-PS.
PROJETOS
Na reunião, também
serão discutidos o ﬁnanciamento de projetos para
2017 e o processo para a
eleição da nova diretoria
do Comitê. A previsão é de
que sejam investidos cerca
de R$ 4,5 milhões em projetos que atuem nas áreas
prioritárias apontadas pelo
plano.
Em relação às eleições,
será aprovado o calendário
da votação para deﬁnir os
36 membros que participam das decisões do CBH
-PS. A expectativa é de que
a primeira etapa do processo, que são as inscrições da
sociedade civil, seja aberta
imediatamente.
SERVIÇO
A reunião acontecerá na
Sede da Secretaria da Fazenda – Centro Regional de
Administração de Taubaté, localizada na travessa
Rochi Antonio Bonafé, 50
- Jardim Sandra Maria,
Taubaté, às 8h30, e é aberta ao público.

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

UM MENINO DA ROÇA VOLTA À ESCOLA
O mineiro de Ituverava veio morar em Pindamonhangaba há 30
anos. De sua infância
em Rio Espera – MG,
ele trouxe uma coleção
de histórias, cada uma
mais linda do que a outra, vividas no seio de
uma numerosa família,
muito rica pelos valores que moldaram o homem íntegro que Paulo
José Cardoso da Silva é.
De seu tempo de menino, ﬁcaram as lembranças do trabalho na
roça ao lado da mãe,
Dona Francisca, das
plantações de milho e
feijão, das verduras e legumes da horta, das ﬂores do jardim. Lida que
alimentou sua vida, a de
seus pais e irmãos. Luta
que aprisionou seus sonhos de menino e lhe
escondeu os brinquedos
e as brincadeiras, os livros e os estudos.

Da escola, o menino guarda as mais belas lembranças. Seus
olhos brilham quando
dá corda no coração e os
ponteiros da memória
recordam sua primeira
professora, Dona Neusa, ensinando-lhe a ler
e a escrever, a contar e
a copiar poemas no seu
caderninho de sonhos.
Por conta do trabalho
na roça, ele estudou até
o 4º ano primário. Naqueles tempos, ir para
o “ginásio” era um privilégio dos jovens que
não tinham obrigação
de tirar da terra o “pão
nosso de cada dia”.
O ofício de pedreiro
não foi uma escolha, foi
pura necessidade. Entre a areia e o cimento,
os tijolos e os azulejos,
os pincéis e as tintas, o
jovem mineiro ediﬁcou
sua proﬁssão e garantiu
o sustento dos ﬁlhos.

Fundação Dr. João Romeiro

Divulgação

Todo dia, depois do trabalho, Paulo, o pedreiro, apanha a mochila e, feliz da
vida, vai para a escola estudar, quer ser Paulo, o engenheiro...

O sonho de estudar e
de ser engenheiro ﬁcou
à espera - lá em Rio Espera - do tempo propício de sua germinação.

Semente de um sonho
que não vingava de jeito
nenhum, nem nas suas
primaveras, nem nos
seus verões.

Mas, como toda semente, todo sonho encontra meios de romper
planícies invioláveis e
verdejar o mais resse-

EXPEDIENTE

quido chão. Foi assim
que, ao completar 50
anos, o pedreiro ouviu, no toque do sino
de uma escola, o chamado para voltar a
estudar. Desde então,
todos os dias, às seis
horas da tarde, aquele
menino da roça pega
a mochila e, feliz da
vida, vai para a escola.
Nem preciso dizer
que o futuro engenheiro é um dos primeiros alunos de sua
classe, uma turma de
jovens e adultos que,
assim como ele, sonham com um novo
futuro. E não posso
omitir que o mineiro
de Ituverava, carinhosamente adotado
por nossa terra e nossa gente, é um fervoroso torcedor do Cruzeiro que, nas horas
vagas, é também poeta! E que poeta ele é!
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cidade
Divulgação

Sorteio de 1.536 apartamentos
acontece na sexta-feira
Acontece nesta sexta-feira (16),
às 9 horas, no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira – “João do
Pulo” -, o sorteio dos 1.536 apartamentos do empreendimento habitacional, de interesse social, “Bem
Viver”, do Araretama.
O empreendimento vai atender famílias de baixa renda, e

será financiado pelos Programas ‘Minha Casa, Minha Vida’ e
‘Casa Paulista’.
Aberto à população, o sorteio vai seguir todos os procedimentos do Ministério das
Cidades e será realizado entre
os munícipes cadastrados no
Cadastro Único de Habitação,

disponibilizado no site da Prefeitura de Pindamonhangaba
(www.pindamonhangaba.sp.
gov.br).
É importante lembrar que a
presença dos cadastrados não é
necessária no momento do sorteio, já que o perfil sócioeconômico dos sorteados passará por

uma análise posterior, para a
confirmação do recebimento do
novo imóvel.
Parceria
A Prefeitura, em parceria
com os governos Estadual e
Federal, investiu R$ 138 milhões neste empreendimento,
que está localizado em uma

área de 461 mil m2 e que gerou
700 empregos diretos.
O loteamento é composto por
96 torres, divididas entre 6 condomínios. Além disso, no local
estão sendo construídos uma
creche, duas escolas com de 6 salas de aulas cada e uma Unidade
Básica de Saúde – UBS.

Beneficiados com bolsas
de estudo universitário
devem fazer renovação
Os estudantes que possuem
bolsas de estudo universitário
deverão fazer a renovação deste benefício entre os dias 9 e 13
de janeiro. A Prefeitura concede
bolsas por meio da Lei Municipal nº 5.509, de 28 de fevereiro
de 2013.
A renovação será feita no Departamento de Assistência Social, localizado na rua Euclides
Figueiredo, 94, Alto Cardoso,
próximo à Prefeitura. O atendimento é das 8 às 12 e das 13 às
16 horas.
Os estudantes deverão apresentar cópia do RG e CPF do
bolsista, comprovante atual
de residência, comprovante de
renda, Carteira de Trabalho ou
comprovante de autônomo, cópia do comprovante de renda
das pessoas que compõem o núcleo familiar (Carteira Trabalho
atualizada, holerite, comprovante autônomo - retirado aqui),

número do CPF das pessoas que
compõem o núcleo familiar, cópia do comprovante de inscrição
no Cadastro Único e o relatório
de notas do ano de 2016.
Conforme prevê a lei, perderá o direito à renovação da
bolsa o aluno que tiver sido reprovado, não atingir 75 % da
frequência escolar, tiver dependência de disciplinas, se houver
irregularidade de matrícula da
universidade e deixar de se matricular na universidade.
A Lei Municipal 5.509 foi
aprovada pela Câmara de Vereadores, autorizando o Executivo
a conceder as bolsas de estudo integrais para os munícipes
matriculados em instituições
de Ensino Superior na modalidade de licenciatura, tecnologia
e bacharelado, seja em cursos
presenciais e não presenciais,
reconhecidos pelo Ministério da
Educação e Cultura.
Divulgação

Renovação deve ser feita entre os dias 9 e 13 de janeiro

Divulgação

O recadastramento deve ser feito a partir do dia 3 de janeiro

Recadastramento para isenção de
pedágio começa dia 3 de janeiro

P

essoas que estudam e
ou trabalham de forma permanente em
Pindamonhangaba, que
residam e tenham o veículo
licenciado em outra cidade,
e que utilizam a estrada do
Atanázio (acesso ao bairro
Feital), devem fazer o recadastramento para isenção da
taxa de pedágio a partir de 3
janeiro de 2017.
O trabalhador de forma
permanente na cidade deve
apresentar cópias legíveis
do licenciamento do veículo
em seu nome (cônjuge com
certidão de casamento),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante
de endereço (máximo mês

anterior), Carteira de Trabalho (CTPS) e declaração do
RH da empresa.
Estudantes devem apresentar cópias do licenciamento do veículo em seu
nome (cônjuge com certidão de casamento ou pais
com autorização com firma
reconhecida), Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), comprovante de
endereço (máximo mês
anterior) e declaração de
matrícula da instituição de
ensino.
Policiais militares, policiais federais em geral, integrantes do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas
devem apresentar cópias

legíveis do licenciamento do
veículo em seu nome (cônjuge
com certidão de casamento),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comprovante
de endereço (máximo mês
anterior), carteira funcional
e declaração do Batalhão/
Companhia.
A isenção também pode
ser concedida às pessoas
jurídicas. O (re) cadastramento da isenção 2017 é feito
no Setor de Protocolo da
Prefeitura ou Subprefeitura,
em Moreira Cesar, de segunda a sexta-feira das 8 às 17
horas. Na SP-62, veículos de
passeio não pagam independentemente de onde foram
licenciados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.985, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.
Denomina a Avenida 06 (seis) do Residencial e Comercial Araguaia – Moreira César
de AVENIDA JOEL BATISTA DE OLIVEIRA
(Projeto de Lei nº 117/2016, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura Magrão)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de JOEL BATISTA DE OLIVEIRA a Avenida 06 (seis) do
Residencial e Comercial Araguaia, no Distrito de Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de dezembro de
2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.987, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de JUDITH
RIBEIRO SALGADO.
(Projeto de Lei nº 120/2016, de autoria do Vereador Martim Cesar)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de JUDITH RIBEIRO SALGADO, a Rua 11 do
Residencial e Comercial Flamboyant.

Loteamento

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

15 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.380, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO

Nº 5.368, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

Atualiza o valor da UFMP-Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba.

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal Conselho Municipal
de Alimentação Escolar - CAE

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e na forma da lei,

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº, de 14 de
janeiro de 2008,

RESOLVE:

D E C R E T A:

Art. 1º Atualizar todos os ativos do Município de Pindamonhangaba, com
base na UFMP instituída pela Lei Municipal 2.559/91 atualizada pelo IPCFipe Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas da USP.

Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Alimentação Escolar - CAE, aprovado em reunião deste Conselho em
05 de junho de 2016.

Art. 2º ATUALIZAR monetariamente o valor da UFMP-Unidade Fiscal
do Município de Pindamonhangaba, passando a mesma a ter o valor de
R$88,03 (oitenta e oito reais e três centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Art. 3º A inflação projetada de 2016 para 2017 compreendendo os últimos
doze meses, de dezembro de 2015 a novembro de 2016, é de 6,65%
apurado pelo índice IPC/FIPE. O fator de atualização dos ativos do
Município para o exercício de 2017 será de 1,10665.

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017,
revogadas as disposições em contrário.

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de
novembro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças



Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de
dezembro de 2015.

 

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2016.
Notificação
O Departamento de Licenciamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba vem
por este NOTIFICAR a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, responsáveis pelo Residencial Nova Dutra no nº 1905, situado à
Avenida Doutor Antônio Pinheiro Junior, Bairro Campo Alegre para realizar no prazo de 20
dias a construção de galeria interna de águas pluviais e demais providencias para evitar
o acúmulo de água na referida avenida, sob pena das medidas administrativas através
do poder de polícia do município, conforme parecer da Secretaria de Obras em processo
reclamação nº 13.444 de 11/10/2016.
ARQUITETO JORGE RICARDO BARUKI SAMAHÁ
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2016
Notificação
O Departamento de Licenciamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba vem por
este NOTIFICAR o Sr. VISMAR JOSÉ ROSA, responsável pelo prédio residencial nº 163,
situado à Rua Cachoeira Paulista esquina com a Rua Caçapava, Bairro Cidade Nova para
promover a DEMOLIÇÃO no prazo de 20 dias da parte construída sobre a calçada, sob
pena das medidas administrativas através do poder de polícia do município.
ARQUITETO JORGE RICARDO BARUKI SAMAHÁ
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



DECRETO N.º 5.381, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre o número de parcelas e datas de vencimento do Imposto
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, no exercício de
2016.














































































































Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de
dezembro de 1969 – Código Tributário Municipal,
			
D E C R E T A:				
Art. 1°. O recolhimento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU, no exercício de 2017, será feito da seguinte forma:













I – Parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do
lançamento;
II – 2 (duas) parcelas iguais, com desconto de 5% (cinco por cento) sobre
o valor do lançamento;
III – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor
do lançamento.
§ 1º. Somente fará jus aos descontos acima previstos o contribuinte que
quitar as parcelas até a data de seus respectivos vencimentos.
§ 2º. As parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem respeitar o valor
mínimo de ½ (meia) Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba
- UFMP.
Art. 2º. Em qualquer uma das hipóteses previstas para o pagamento do
imposto aqui tratado, terá como data de vencimento o dia 15 de cada mês,
vencendo-se a 1ª parcela ou parcela única no dia 15 de março de 2017, ou
no primeiro dia útil seguinte, quando naquela data não houver expediente
bancário.
Art. 3º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – fixo, de
que trata o Anexo II da Lei nº 4.111/2003 alterado pelas Leis nºs 4.367/2005
e 4.735/2007 e as taxas de licença, localização e funcionamento de que
trata o Anexo III da Lei nº 4.111/2003, alterada pela Lei nº 4.367/2005, serão
efetuados em 2 (duas) parcelas vincendas em 31/03/2017 e 31/08/2017.
Art. 4º. A forma da cobrança dos tributos será através de DAM (Documento
de Arrecadação Municipal) com código de barras padrão FEBRABAN e
o recolhimento só poderá ser realizado nas instituições credenciadas,
constantes no corpo de cada DAM.



























































































































Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.







Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de
dezembro de 2016.













Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos











CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT,
vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente,
até o dia 31 de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data
do vencimento (31 de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao
pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações,
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996,
e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio
ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5
(cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia,
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda,
ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 13 de dezembro de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.984, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

Denomina o espaço público localizado na Estrada Municipal Alcides Soares
de Oliveira, situado no Bairro Campininhas, de NELSON SARTORATTO.
(Projeto de Lei nº 116/2016, de autoria do Vereador Professor Eric de
Oliveira)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:

























Art. 1º Fica denominado o espaço público localizado na Estrada Municipal
Alcides Soares de Oliveira, situado no Bairro Campininhas, de NELSON
SARTORATTO.







Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de
dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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cotidiano
Jovem confessa roubo em padaria e
é citado em outras denúncias
A equipe da Polícia Militar
foi informada da ação que aconteceu em uma panificadora, às
22h30 de terça-feira (13), no
Vila Rica. O autor do crime teria fugido em direção ao bairro
Araretama.
Após o dono do estabelecimento informar as características do infrator, a PM se dirigiu
até o bairro e iniciou as buscas,
abordando um jovem suspeito,
18 anos. Durante a verificação
dos dados, foi constatado que
ele foi mencionado em diversas

denúncias por roubo no município.
O jovem confessou o roubo, e indicou que o produto do
crime estava na sua residência.
Ao chegar ao local, os agentes
encontraram dinheiro e um revólver calibre 38, utilizado na
prática delituosa, além das mercadorias.
A ocorrência foi apresentada
no Distrito Policial, onde foram
tomadas as providências cabíveis, permanecendo o indiciado
à disposição da Justiça.

Mulheres são detidas por tentar
furtar peças de roupa de loja
Uma loja de calçados do centro da cidade de Pindamonhangaba acionou a Policia Militar,
por volta das 20h50 de terçafeira (13), e relatou que duas
moças haviam furtado três peças de roupa no local.
Com as informações referentes às características das autoras, a equipe da PM abordou as
moças, de 21 e 22 anos, sendo
que a mais velha estava com
uma criança de um ano no colo,

ambas moradoras de Taubaté.
Durante a revista nas bolsas,
junto ao solicitante do furto, as
peças de roupas foram encontradas com a mulher mais nova,
e reconhecidas pelo dono da
loja.
A ocorrência foi apresentada
no Distrito Policial, e foi elaborado o boletim de ocorrência
por furto flagrante. A moça de
22 anos foi liberada e a de 21 ficou à disposição da Justiça.

Detran-SP leiloa 177 veículos
apreendidos na região
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) vai leiloar, em Aparecida, na segunda-feira (19) 177
carros e motocicletas apreendidos por infrações de trânsito. Do total, 40 veículos serão
vendidos com direito a documentação (isto é, eles podem
voltar a circular).
O leilão será presencial e
online, a partir das 9 horas.
Os lances ocorrerão no Espaço Bela Vista (avenida Dr. Mario Galvão, 161, Bela Vista) em
São José dos Campos e no site
do leiloeiro (www.euamoleilao.com.br).
Os interessados podem ver
os veículos nesta quinta-feira

(15) e na sexta-feira (16), das
9 às 17 horas e no dia do leilão
(19), das 7 às 12h45 no Pátio
de Recolhimento Remotran
(estrada Vale do Sol, 380, Pedro Leme), em Aparecida.
Pessoas físicas podem adquirir apenas veículos com
direito a documentação. O pagamento deve ser feito à vista.
Após o arremate, os débitos
ficam quitados e é necessário
emitir novo documento para o
veículo.
Desmonte – Os demais
137 veículos serão destinados
a desmonte para revenda das
autopeças e reciclagem para
reaproveitamento do metal.
Nesses dois casos, eles só

PM prende homem com
mais de 300 pinos de
cocaína no São Benedito
Durante patrulhamento
pela rua Dr. Federico Machado, por volta das 2h40 de
quarta-feira (14), a Polícia
Militar notou um indivíduo
que caminhava em atitude suspeita. Ao perceber a
aproximação da polícia o
homem, 39 anos, tentou se
livrar de um embrulho.
Na abordagem poli-

cial, foi constatado que o
embrulho se tratava de 350
pinos de cocaína, embalados para o tráfico de
drogas, mais a quantia de
R$ 117,30.
Foi dada a voz de prisão
em flagrante. O infrator,
que já possuía antecedentes
criminais, será indiciado e
permanece preso.

podem ser comprados por empresas do setor credenciadas
pelo Detran.SP. Esses estabelecimentos precisam comprovar ter condições de efetuar
todos os procedimentos necessários após o arremate, como
equipamentos adequados para
desmonte e descontaminação
dos veículos (retirada de combustível, óleo do motor e do
freio, baterias e pneus), evitando a contaminação do solo.
O número de lotes a serem
leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários
podem regularizar a situação
de seus veículos e retirá-los do
pátio antes da realização do
evento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.751, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, Resolve EXONERAR os senhores a seguir indicados dos
empregos de provimento em comissão, a partir de 16 de dezembro de 2016:
- Afonso Celso Silva de Oliveira
Diretor do Departamento de Cultura
- José Fernando Mayer Junior
Coordenador de Gestão Estratégica
- Maristela Luzia
Diretor do Departamento de Assistência à Saúde
- Ricardo José Pereira
Gerente
- Sonia Veloso
Assessor de Relações Públicas
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de
dezembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Carioquinha promove
Festival Beneficente
no domingo
A 17ª edição do Festival Beneficente “Igualdade para o Natal Feliz” acontece neste domingo (18) no campo do Estrela, a
partir das 8h30.
O objetivo é arrecadação de
alimentos não perecíveis para
entidades de Pindamonhangaba. O esportista Nilson Sales,
conhecido como Carioquinha,
espera contar com a colaboração de quem puder ajudar.

No evento terão três jogos,
dos Veteranos 50, Estrela x Independente, às 9 horas; Amigos
Mario Gárcia x Fim de Carreira,
às 10 horas e Esplanada x Amigos Tadeu Lorena, às 11 horas.
Quem for prestigiar é convidado a levar 1kg de alimento,
para doação. As entidades beneficiadas serão: Lar Irmã Terezinha, Igreja N. Sra. de Fátima,
Lar de Velhos São Vicente de

Paulo, Igreja do Maricá e Casa
do Caminho.
O idealizador do Festival Beneficente disse que é uma grande
satisfação arrecadar alimentos
para as instituições da cidade.
“Sempre enfrentamos muitos desafios, mas conseguimos realizar
mais o Festival. Agradeço a todos
que colaboram com a iniciativa
há muitos anos, os novos apoiadores e a todos os envolvidos”.

Carioquinha e sua esposa no Festival Beneficente de 2015

Portal R3

Espetáculo contará
a vida de escritora
pindamonhangabense

Parte dos produtos arrecadados na última edição do evento

Igreja Batista realiza
programação especial de Natal
A Primeira Igreja Evangélica Batista em Pindamonhangaba vai realizar a
Programação Especial de
Natal, com atividades entre
os dias 18 e 25 de dezembro, no período da noite, na
sede da instituição (travessa Marquês do Herval, 96,
centro).
No domingo (18), às
19h30, haverá a Cantata do
Ministério Infantil. Na oportunidade, crianças na faixa
etária de até 10 anos vão

apresentar um repertório
especial de músicas cristãs
natalinas que abordam o
verdadeiro sentido do Natal.
Após a celebração, haverá
Feira de Artesanato com
artigos de Natal para decoração e presentes.
No dia 25 de dezembro
(Natal), às 19h30, terá a
Cantata de Natal com o
Coral “Harmonizando a
Fé”. Os irmãos do Coral vão
entoar diversos cânticos e
hinos cristãos em louvor e

adoração, fazendo alusão
ao nascimento de Jesus
Cristo.
De acordo com o pastor
Ésio Moreira, “nesta época
de final de ano, os sentimentos de renovação, paz e generosidade vão tomando conta
das pessoas. Por mais que a
sociedade celebre o Natal por
presentes, pelo Papai Noel e/
ou pela magia do Natal; a
igreja traz Jesus Cristo como
centro da celebração de Natal e de nossas vidas”.

A Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga,
apresenta sua décima
encenação “Recorda de
Mim”, neste sábado (17)
e domingo (18), ambos
às 20 horas, no Teatro
Galpão. A exibição, através da música e do teatro,
vai contar a história de
Maria José de Alvarenga.
Com duração de aproximadamente uma hora
e meia e destinado ao público de todas as idades,
o espetáculo contará com
51 intérpretes da companhia que farão a ligação
entre o canto, contação
de história, teatro e
dança, unindo assim, a
cultura e a arte a partir
das coreografias de balé
infantil e juvenil, contemporâneo, sapateado
adulto, sapateado infantil, jazz adulto, danças
brasileiras, dança para
melhor idade, teatro infantil e adulto.
“É quase um musical,
estou muito feliz com o
resultado, os alunos es-

tão empenhados. No mês
de novembro ensaiamos
todos os domingos das
9 às 17 horas. E ainda
mais falar dessa grande
escritora pindamonhangabense me emociona”,
contou entusiasmada a
diretora da companhia,
Mônica Alvarenga.
De acordo com ela,
as coreografias foram
criadas coletivamente
junto aos intérpretes,
usando o método BPI
– Bailarino-Pesquisador-Intérprete, onde
a técnica evidencia o
trabalho corporal. Após
esse processo, o espetáculo foi dirigido por
Mônica, que também é
responsável pelo texto e
dramaturgia.
Os ingressos para o
espetáculo podem ser
adquiridos na bilheteria
do teatro no evento, ou
no Ateliê Cênico de Dança, localizado na avenida
Francisco Glicério, 45,
centro (atrás do Batalhão Borba Gato).

Divulgação

Divulgação

Erick Johnny e Rafaela Raimundo durante ensaio da
coreografia Travessia

