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ORAÇÃO A SANTO ANTÃO EREMITA
(Para a cura de moléstias da pele)

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Deus todo poderoso, que sentis prazer em glorificar 
vossos servidores, eu vos peço, humildemente, socorrer-me em minha aflição pela intercessão de 
Santo Antão, Eremita que hoje estou implorando. Ouvi a minha prece, Senhor Deus, pelo sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. 
Graça recebida 2 anos fazendo tratamento com remédios esta oração ajudou muito.

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação

Controle 062/17 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica o 
Sr (A) ALEXANDRE JOFRE 
GALVÃO FLOR, proprietário 
responsável pelo imóvel, situado a  
RUA EDUARDO DA SILVA NETO, 
S/NR.,  Bairro JD MARIANA  
inscrito no município sob a sigla 
SO110608027000, 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.
João Henrique Ferrari Gontijo

Diretor de Administração

O governador Geral-
do Alckmin anunciou na 
quinta-feira (16), a reali-
zação de um megamutirão 
de saúde, a partir do sába-
do (18). O objetivo é an-
tecipar consultas, exames 
e cirurgias. Esses atendi-
mentos, nas mais diversas 
especialidades, foram pre-
viamente programados 
com pessoas já inscritas 
em cada unidade.

“Será o maior mutirão 
de saúde da história de 
São Paulo porque vamos 
incluir a capital, a Região 
Metropolitana, o litoral e o 
interior, nos equipamentos 
de saúde do Estado, sendo 
nossos hospitais, centros 
de referência e AMEs”, 
afirmou o governador.

A ação ocorrerá, simul-
taneamente, em cerca de 
150 equipamentos esta-
duais de saúde, como hos-
pitais, centros de saúde e 
AMEs (Ambulatórios Mé-
dicos de Especialidades). 
Os procedimentos serão 
distribuídos entre con-
sultas médicas, exames 
(tomografias, ressonân-

Governo de São Paulo promove megamutirão de saúde
cias, colonoscopia, ma-
mografia, densitometria 
óssea endoscopias, ultras-
sonografias, além de uro-
logia e cardiologia, entre 
outras) e cirurgias (oftal-
mológicas, ginecológicas, 
de pequeno porte infantil, 
vesícula, hérnia, cálculo 
renal, vasectomia e der-
matológicas).

 Na região, o mutirão 
será realizado no Hospital 
Universitário de Taubaté 
e no Hospital Regional. 
Serão feitas tomografias, 
cirurgias e catarata, histe-
roscopia cirúrgica, além de 
diversas palestras, ativida-
des e orientações de saúde.

O megamutirão visa 
ao mesmo tempo reduzir 
a espera por atendimento 
nos diferentes serviços da 
Rede Estadual, conforme 
a demanda e o perfil assis-
tencial de cada unidade, e 
também incentivar as pes-
soas a cuidarem da saúde.

Os atendimentos do 
mutirão, que incluirão 
dois sábados, ocorrerão 
das 8 às 17 horas nas uni-
dades.

Milton Michida

Art. 1 – O Município de Pinda-monhangaba, 
através da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social e Departamento de Assistência Social, 
no uso dessas atribuições, e de acordo com 
a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 
e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, 
RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL 
DE CHAMAMENTO para concessão de 
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, 
na modalidade de tecnologia, licenciatura 
e bacharelado, em cursos presenciais e 
não presenciais reconhecidos pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura, das áreas 
de biológicas, exatas e humanas nos termos 
que se seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor 
do curso, e as mensalidades serão pagas 
diretamente à instituição de ensino na qual o 
aluno matricular - se.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 10 
bolsas. 

DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições serão feitas no 
Departamento de Assistência Social, - 
Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso 
– Pindamonhangaba, nos dias 30 e 31 de 
Março de 2017 das 08h00 às 11h30 e das 
13hs às 16h00.

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA 
DE ESTUDO 2017

“Estabelece critérios para inscrição 
e seleção de novos estudantes 

para bolsa de estudo para o Ensino 
Superior” 

Aferição de pressão arterial, orientações, palestras e atividades ao ar livre fazem parte da programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Edital de Notificação

Controle 063/17 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica o 
Sr (A) ANDRE DOS SANTOS 
TOLEDO N, responsável 
pelo imóvel, situado a  RUA 
FRANCISCO BUENO GARCIA 
LEME, S/NR.,  Bairro MOMBAÇA  
inscrito no município sob a sigla 
SO110104031000, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.010, DE 15 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a anistia de créditos tributários do Município de Pindamonhangaba e dá outras 
providências.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a anistiar multas e juros de mora aos contribuintes 
que possuam débitos tributários com o Município, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, 
condicionados aos requisitos da presente lei; 

Parágrafo único. A anistia, no caso de débitos em execução fiscal, havendo o parcelamento, 
suspenderá o prosseguimento da ação até sua quitação integral. 

Art. 2º Dos valores correspondentes às multas e juros de mora, será deduzida a quantia de 90% 
(noventa por cento) referente à anistia concedida, sendo que o total restante dos débitos poderá 
ser parcelado em até 10 (dez) vezes, respeitando o valor mínimo de 01 (uma) UFMP por parcela, 
nas condições abaixo:

Período de 
Requerimento

Quantidade de 
parcelas

Vencimento da 1ª 
parcela

No mês de março/2017 Em até 10 (dez) vezes Último dia útil de 
março/2017

No mês de abril/2017 Em até 09 (nove) vezes Último dia útil de 
abril/2017

No mês de maio/2017 Em até 08 (oito) vezes Último dia útil de 
maio/2017

No mês de junho/2017 Em até 07 (sete) vezes Último dia útil de 
junho/2017

§1º O não recolhimento da primeira parcela firmada nos termos do caput deste artigo acarretará no 
cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo parcelamento nos termos 
desta Lei. 

§2º A falta de pagamento de duas parcelas, vencidas, consecutivas ou não, também implicará no 
cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo parcelamento nos termos 
desta lei. 

Art. 3º A anistia de que trata a presente lei poderá ser concedida para pagamento em sua totalidade 
ou por exercício, desde que os débitos estejam inscritos em dívida ativa. 

Art. 4º Para requerer a anistia sobre multas e juros de mora dos seus débitos o Contribuinte, na 
data do requerimento, deverá estar em dia com o pagamento dos tributos municipais referentes 
ao exercício corrente e também estar com seu cadastro imobiliário e mobiliário devidamente 
atualizados. 

§1º Na hipótese de ser constatada a defasagem das informações do cadastro imobiliário e mobiliário 
do Contribuinte, o Munícipio poderá exigir sua atualização antes de proceder ao recebimento do 
requerimento de anistia previsto nesta lei. 

§2º Somente será beneficiado pela anistia estabelecida por esta lei o contribuinte que requerer 
expressamente, mediante processo administrativo de acordo de pagamento dos débitos à vista ou 
em parcelas, desde que apresentados os documentos necessários e atendidos os requisitos para 
formalização do acordo. 

Art. 5º O benefício de que trata o Art. 1º desta lei será extensivo aos contribuintes com 
parcelamentos pendentes e ainda não liquidados, considerando-se as parcelas já pagas como 
quitação parcial, sem direito a qualquer restituição, cancelando-se o parcelamento pendente e 
somente sendo beneficiado sobre o restante das multas e juros de mora de seu débito, o qual será 
atualizado até a data do novo acordo. 

Art. 6º Respeitando o que foi estabelecido no art. 2º desta lei, da segunda parcela em diante, o não 
pagamento até a data do vencimento, sofrerá acréscimos de multa de 5% (cinco por cento) e juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração do mês, após o vencimento. 

§1º No caso de perda do direito a anistia e ao parcelamento, o crédito retornará ao seu valor original, 
deduzindo-se exclusivamente o valor nominal pago, de modo que o Município providenciará, 
imediatamente, o ajuizamento da ação ou o seu prosseguimento em caso de suspensão, acrescido 
o débito, de multa e juros de mora. 

§2º No caso previsto no §1º deste artigo, o pagamento realizado imputa-se em sua proporção 
realizada, nos juros vencidos, na correção monetária, multa e no principal, obedecida a regra 
prescrita no art. 163 do Código Tributário Nacional.

Art. 7º Não haverá reparcelamento dos débitos oriundos do parcelamento referente à anistia 
concedida com base na presente lei. 

Art. 8º O prazo para o contribuinte requerer expressamente os benefícios desta lei inicia-se em 20 
de março de 2017 e encerra-se em 30 de junho de 2017.

 Art. 9º Esta lei não abrangerá as multas provenientes de autos de infração ou de qualquer outra 
penalidade por infringências à legislação municipal. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

               João Carlos Muniz                                          Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política               Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de março de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei nº 53/2017

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os 
interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo 
menos 48 (quarenta e oito) meses; b) - 
pertençam a um núcleo familiar com renda 
“per capita” de até R$ 776,42 (setecentos 
e setenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, 
no caso de ingressantes, ou estejam 
cursando o Ensino Superior, no caso dos 
não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados 
deverão apresentar os documentos a seguir 
elencados:
I. Cópia do documento de identificação R.G 
e CPF do candidato.
II. Cópia do documento de identificação R.G 
e CPF dos membros do grupo familiar;
III. Cópia documentos que comprovem 
residir no Município a pelo menos 48 
(quarenta e oito) meses; (uma conta de 
2013, uma conta de 2014, uma conta de 
2015 e uma conta de 2016) só serão aceitos 
conta de energia elétrica, IPTU, telefone fixo 
ou outro comprovante oficial;
IV. Comprovante da instituição de ensino 
superior da aprovação no vestibular e de 
matrícula para o curso que se pretende 
no caso de estudantes ingressantes, ou 
comprovante de matrícula para estudantes 
que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso 
de ingressante e cópia das notas do 1º 

e 2º semestre de 2016 dos candidatos 
que já estão cursando (não será aceito a 
classificação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui 

ensino superior completo; (ANEXO)
VII. CTPS original e Cópia das páginas de 
identificação e do último contrato, seguido 
da página em branco) do candidato e de 
todos os membros do grupo familiar
VIII. Cópia do comprovante de rendimento 
dos últimos 3 meses candidato e dos 
membros do grupo familiar que possuem 
registro em CPTS ou declaração de renda 
no caso de autônomos ou profissional 
liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado 
em escola pública, ou comprovante de 
percepção de bolsa integral de estudo do 
ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, 
devidamente preenchida.
XI. Cópia da publicação da portaria ou 
declaração da instituição do reconhecimento 
do curso pelo MEC - Ministério da Educação 
e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda 
documentação solicitada neste artigo, nos 
dias 30 e 31 de março de 2017, bem como 
preenchimento da ficha de inscrição de 
forma correta, completa e fidedigna, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento do 
parágrafo 1º resultará no indeferimento 
automático do candidato.

DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos 

entregues, os candidatos selecionados 
serão submetidos a uma triagem social, 
através de visita domiciliar realizada 
pela equipe técnica do Departamento 
de Assistência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção 
e classificação.
I- ter estudado em escola pública ou ser 
bolsista integral da rede particular; II- a 
maior NOTA obtida no vestibular no caso de 
ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas 
curriculares, no último ano cursado, para os 
não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada; V- a 
menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal 
Tribuna do Norte e divulgado no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br no 
dia 25/04/2017.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu 
formulário de inscrição, declara estar ciente 
e de acordo com as normas deste Processo, 
da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 
e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, bem 
como, serem corretas e verdadeiras todas 
as informações por ele prestadas.

Pindamonhangaba, 14 de março de 2017.

VALÉRIA DOS SANTOS
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Placa Ait Cod. 
Infr Data Infr Placa Ait Cod. 

Infr Data Infr

BHQ6653 E000002384 51851 05/03/2017 BMJ2390 B440229827 59910 19/02/2017
BPB2490 B440236288 54521 20/02/2017 BTQ8239 B440236135 51851 18/02/2017
BTQ8465 B440235300 51851 22/02/2017 CHE8555 B440236136 76331 18/02/2017
CIY9395 B440235298 54526 18/02/2017 CNX5039 B440229871 53800 19/02/2017
CXN3633 Z440021039 55412 22/02/2017 DII5118 B440236269 55680 19/02/2017
DME5246 E000002383 51851 05/03/2017 DQA0602 B440236322 55250 20/02/2017
DQM1163 Z440021072 55412 23/02/2017 DSD4794 B440236137 55250 20/02/2017
EGL0269 B440236342 54010 18/02/2017 EHS0659 B440236265 55680 17/02/2017
EKX6375 B440236323 55250 20/02/2017 EPH3295 B440236271 55680 19/02/2017
EPV8526 B440236267 51851 17/02/2017 EQT6779 Z440021023 55412 22/02/2017
ERU5272 B440236134 55680 17/02/2017 ESJ1589 B440236272 55411 22/02/2017
EWR0208 B440234927 59670 22/02/2017 EWR0387 B440236343 54010 18/02/2017
EYJ8908 Z440020982 55412 20/02/2017 EYU2132 B440236270 55680 19/02/2017
EZJ5955 B440234946 73662 20/02/2017 EZM8521 B440236290 57380 20/02/2017
FAZ3099 Z440021064 55412 23/02/2017 FBB3704 B440236344 54010 18/02/2017
FDV3518 Z440021063 55412 23/02/2017 FHM2906 B440229872 60502 22/02/2017
FKR0998 B440229828 55250 20/02/2017 FKU1300 B440236264 55680 17/02/2017
FLE5929 Z440021026 55412 22/02/2017 FMB9196 B440237311 58350 17/02/2017
FMD6233 B440236253 51851 18/02/2017 FYP4033 Z440021030 55412 22/02/2017
GGF0661 Z440020969 55412 20/02/2017 GUY8001 Z440020986 55412 20/02/2017
HRE3712 B440229870 55090 18/02/2017 IAA5332 B440236063 55680 19/02/2017
JHZ7547 Z440020981 55412 20/02/2017 KKW8503 B440218834 55250 19/02/2017

KKW8503 B440218835 65300 19/02/2017 LND4305 B440236062 55411 19/02/2017
NNI3054 Z440020972 55412 20/02/2017 NTA2458 Z440021053 55412 23/02/2017
NXZ4174 B440236341 54870 18/02/2017 OPD2650 Z440021008 55412 21/02/2017
OQT6693 Z440021054 55412 23/02/2017    

Pindamonhangaba, 17 de março de 2017.
Luciana Viana -Diretor do Departamento de Trânsito

 Considerando o disposto 
no artigo 24 e seus incisos, da 
Lei Federal nº 9.503 de 23 de 
Setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de 
Trânsito, no uso de suas atribuições, 
com fulcro no artigo 281 do Código 
de Trânsito Brasileiro, torna público, 
nos termos da Resolução do 
CONTRAN nº 404/12, a relação de 
Auto de Infração de Trânsito (AIT) 

validados e processados. Nestes 
termos, notifica os proprietários 
dos veículos que, caso queiram, 
terão o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data de publicação, para 
oferecer defesa da autuação e/ou 
informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator 
aqui autorizada somente é 
cabível quando este não tiver sido 
identificado na lavratura do auto de 
infração.


