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A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr 
(a) YARA DE MEDEIROS PEREIRA, responsável pelo 
imóvel, situado a  AVENIDA PROFESSOR FELIX ADIB 
MIGUEL , S/N.,  Bairro VILA VERDE  inscrito no município 
sob a        sigla SE21.13.20.020.000, 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.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Ensino e Educação de Pindamonhangaba, CNPJ: 07.192.010/0001-15 - Ficam 
convocados todos os trabalhadores integrantes das categorias representadas pelo 
Sindicato para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no 
dia 29 de março de dois mil e dezessete, às 8:00 (oito) horas, na Rua Ferdinando 
Bolis, 124, Bairro do Crispim – Pindamonhangaba-SP,  em primeira convocação, 
para decidir sobre a seguinte ordem do dia: Desfiliação e Filiação a Entidade de 
Grau Superior. Em caso da não obtenção do quórum estatutário, a Assembleia 
será realizada em segunda convocação, trinta minutos após. Guaratinguetá, 22 de 
março de dois mil e dezessete. Aurélia Cristina Costa, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Pindamonhangaba.

Edital – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba, CNPJ: 07.192.010/0001-
15 – Contribuição Sindical Urbana – Pelo presente edital, na conformidade dos 
artigos 579 a 606, da Consolidação das Leis do Trabalho e do inciso IV, artigo 8º, 
da Constituição Federal, ficam cientificados os estabelecimentos privados de ensino 
de todos os níveis, cursos, ramos e graus, sediados na base territorial e na área de 
abrangência desta entidade, conforme estabelecido em sua Certidão  de Registro, de 
que deverão descontar, em folha de pagamento do mês de março do corrente ano, 
a contribuição sindical urbana devida pelos professores, ou seja, todos aqueles que, 
sob qualquer título ou denominação, exercem a função de ministrar aulas e recolhê-la, 
durante o mês de abril, à Caixa Econômica Federal,  mediante guias próprias. Dentro 
do prazo de quinze dias, contados da data do recolhimento da contribuição sindical 
urbana, os empregadores remeterão, à esta entidade sindical, em atendimento ao 
Precedente Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas 
normas coletivas em vigor, a relação nominal dos seus empregados contribuintes, 
acompanhada dos valores do salário-aula e do salário mensal bruto dos professores. 
A contribuição sindical urbana corresponde a um trinta avos da remuneração mensal 
bruta, qualquer que seja a forma de pagamento. A falta de recolhimento, no prazo 
previsto, sujeitará a empresa ao pagamento da multa, juros e correção monetária 
estabelecido no artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescidos do 
décuplo fixado na Lei 6986, de 14/4/1982, com as alterações introduzidas pela Lei 
7855, 24/12/1989. Outrossim, ficam os estabelecimentos de ensino cientificados 
de que deverão, oportunamente, recolher as eventuais diferenças que resultarem 
da aplicação, nos salários,  de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de  
trabalho ou sentença normativa, referentes ao reajustamento salarial da categoria 
representada. As guias para recolhimento da referida contribuição sindical urbana 
devem ser retirados no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/voce) 
utilizando o CNPJ da entidade sindical. Pindamonhangaba, 22 de março de 2017. 
Prof.ª Aurélia Cristina Costa, Presidente.

idadeC
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 23 de março de 2017

Procurando aprimorar os 
projetos do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, sua presidente, 
Cláudia Vieira Domingues, 
visitou uma das ações de so-
lidariedade executada pela 
Congregação Cristão no Bra-
sil, em Pindamonhangaba: o 
Centro Voluntário de Costura.

Trata-se de uma obra as-
sistencial da comunidade 
evangélica sediada na igreja 
do Vila Verde (antiga Bela 
Vista). No local, senhoras de 
várias regiões da cidade se 
reúnem voluntariamente, em 
um dia da semana, para exe-
cutar suas tarefas de costuras 
e bordados, confeccionando 
roupas para pessoas de todas 
as idades.

Todo o material produzi-
do é destinado para pessoas 
em vulnerabilidade social da-
quela fé e ordem. Cláudia foi 
recebida pelo responsável do 
centro de costura, diácono Vi-
cente de Paula Ribeiro, e por 
Aparecida Ribeiro (Cida) e 
Regina Mariano, que volunta-
riamente, dirigem as tarefas.

A presidente se mostrou 
encantada com a organização, 
com o desprendimento e o 
compromisso de cada volun-
tária. Ela ouviu atentamente 
todas as etapas até o envio 
ou entrega das confecções ali 
produzidas. Procurou, ainda, 
conhecer de perto o sistema 
de voluntariado, para no futu-
ro, possa aplicar em projetos 
sociais do município.

Em várias tragédias que 
ocorreram no Brasil e até no 
exterior, a Congregação Cris-
tã no Brasil contribuiu por 
meio de seus centros de cos-
turas voluntários localizados 
em diversas partes do país 
– também chamados cari-
nhosamente de ‘Quartinhos 
de Costura’ –, enviando mi-
lhares de agasalhos e roupas 
para os atingidos em calami-
dades por todo o mundo.

Equipe do Fundo de Solidariedade visita 
obra voluntária de costura em Pinda 

conSelho MuniciPal de cultura
instituído pela lei n° 4.966, 

de 23 de SeteMbro de 2009.

2ª reunião extraordinária do ano de 2017.

Ficam às senhoras conselheiras e os senhores 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal 
de Cultura convocados a comparecer na data e local 
abaixo:

DATA: 23 de Março de 2017, quinta-feira.
HORÁRIO: 17h30 com duração maxima de 2 horas.
LOCAL: Sede do Conselho da Comunidade Negra
ENDEREÇO: Travessa Rui Barbosa 37, centro.

PAUTA
- Abertura;
- Recomposição da Sociedade Civil até o fim do mandato 
do biênio 2015/2017.

a reunião é aberta à população e todos estão 
convidados.

Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 2017.
.

Pedro de camargo
Presidente do conselho Municipal de cultura

(interino)

Presidente do Fundo 
Social conversa 

com responsáveis e 
voluntárias, durante 

serviço no 
centro de costura

Divulgação

Divulgação

Fachada da igreja do 
Vila Verde, onde fica 
localizado o Centro 
Voluntário de Costura.


