
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 22 de junho de 2017

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA-SP

Artigo 1º - O “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, instituído pela Lei Municipal n.º 
3.393 de 15 de dezembro de 1997, alterado pela Lei nº 3587 de 29 de dezembro de 1999, 
Lei nº 4.608 de 23 de maio de 2007 e pela Lei nº 5.608 de 05 de fevereiro de 2014, terá suas 
atividades estabelecidas pelo presente Regimento Interno. 

DA CONSTITUIÇÃO
Artigo 2º - O “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR é constituído por 35 (trinta e cinco) 
membros, entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com mandato de 
dois anos, permitida a recondução, sendo sua representação:
I. Dos Representantes do Poder Público, sendo preferencialmente:
a) 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de 
Cultura;
b) 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de 
Turismo;
c) 01 (um) representante do Departamento de Meio Ambiente;
d) 01 (um) representante do Departamento de Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo;
e) 01 (um) representante do Departamento de Comunicação;
f) 01 (um) representante da Coordenadoria de Eventos;
g) 02 (dois) representantes da Câmara dos Vereadores do Município;
II. Dos Representantes da Sociedade Civil
a) 02 (dois) representantes da Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba (ACIP);
b) 02 (dois) representantes da Associação do Setor Rural, do Turismo Rural ou do 
Agronegócio estabelecidas no Município, sejam patronais ou empregados.
c) 02 (dois) representantes da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas 
de Pindamonhangaba;
d) 02 (dois) representantes da rede hoteleira do Município;
e) 02 (dois) representantes do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
f) 02 (dois) representantes do Núcleo Turístico do Piracuama;
g) 01 (um) representante da rede gastronômica Diferenciada;
h) 02 (dois) representantes da rede gastronômica Regional;
i) 02 (dois) representantes dos guias de turismo do Município;
j) 02 (dois) representantes de Agência de Turismo do Município; 
k) 02 (dois) representantes de Transportadoras Turísticas do Município;
l) 02 (dois) representantes de Turismo de Aventura;
m) 02 (dois) representantes dos Artesãos do Município.

Artigo 3º: Para o seu pleno e eficaz funcionamento o COMTUR contará com a seguinte 
estrutura: 
I. Diretoria Executiva, composta de: Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 
2º Secretário;
II. Plenária – Órgão de deliberação máxima do Conselho.
III. Comissões Temáticas Permanentes – Grupos de trabalhos compostos 
para elaboração, desenvolvimento, realização, reflexão de assuntos e/ou providências 
pertinentes ao COMTUR. 

§ 1º: O Presidente será eleito por seus membros na primeira reunião ordinária após a posse 
da nova gestão.
§ 2º: Após eleito o Presidente, o mesmo deverá convidar os demais componentes de sua 
diretoria, sendo esta composição deliberada em assembleia.
§ 3º: Em caso de renúncia do cargo de Presidente, o vice-presidente deverá convocar num 
prazo de 30 dias uma nova eleição. 
§ 4º: Em caso de afastamento temporário, com apresentação de justificativa, o prazo 
máximo não poderá ultrapassar 180 dias, consecutivos ou não, dentro do período da 
gestão. Havendo necessidade de um prazo maior, o mesmo deverá renunciar ao cargo de 
presidente. 
§ 5º: As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez a cada mês, conforme 
calendário anual previamente aprovado e, extraordinariamente, quando convocadas pelo 
Presidente ou por requerimento de um terço de seus membros.
§ 6º: Às Comissões Temáticas Permanentes compete preparar e analisar as matérias que 
serão apreciadas na plenária.
§ 7º: As Comissões serão compostas por 2 (dois) ou mais membros, contando com a 
representação mínima de 1 (um) Conselheiro do Poder Público e 1 (um) Conselheiro da 
Sociedade Civil.
§ 8º: Excepcionalmente, a fim de auxiliar nos trabalhos das Comissões, estas poderão 
convidar membros da Sociedade Civil e/ou do Poder Público, para compô-las, mas sem 
direito a voto.
§ 9º: As Comissões Temáticas Permanentes serão:
I – Comissão de Projetos e Fomento do Turismo (Responsáveis pelos itens I, II, III, V, VI E 
VII DA COMPETÊNCIA DO COMTUR Artigo 5º)
II – Comissão Legislativa (Responsáveis pelos itens IV, VIII, IX DA COMPETÊNCIA DO 
COMTUR Artigo 5º)
III – Comissão de acompanhamento e apuração de resultados
§ 10: Cada Comissão deverá ter um coordenador e um relator.
I. Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos na 
Comissão.
II. Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo oralmente, 
e por escrito em plenária, esclarecendo, com os demais membros, eventuais dúvidas dos 
conselheiros.
III. O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será 
substituído pelo relator.
IV. O coordenador e o relator serão escolhidos pelos membros da Comissão 
Temática Permanente, com ciência ao Plenário.
V. Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia 
do relatório para leitura prévia dos conselheiros.
VI. Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer 
conselheiro com direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em 
separado, fundamentando sua opinião, na reunião seguinte.
§ 11: Este Conselho poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos para 
colaborarem nos estudos das Comissões.

DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO

Artigo 4º Os membros do COMTUR serão nomeados através de Portaria pelo Prefeito 
Municipal, com mandato de dois anos, sendo permitida a recondução.
§ 1º: As representações da sociedade civil serão eleitas em assembleia convocada 
especialmente para este fim, ato que deverá ser coordenado pelo titular da Secretaria de 
Educação e Cultura, ou por quem ele indicar.
§ 2º: Os conselheiros representantes da sociedade civil escolherão entre si, as ocupações 
de titularidade e suplência, observados os segmentos.
§ 3º: A fim de eleger os representantes da sociedade civil, deverá ser aberto um Edital de 
chamada pública com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência de encerramento do 
mandato.
§ 4º: A elaboração, organização e realização das etapas deste Edital deverá ficar a cargo de 
uma comissão formada especialmente para esta finalidade, composta com representantes 
da sociedade civil, podendo ser ou não conselheiros titulares e suplentes, desde que os 
mesmos não sejam candidatos a recondução.
§ 5º: O Edital deverá ser deliberado pela plenária do COMTUR, e deverá contar com o apoio 
do Poder Público Municipal para total publicidade ao processo, quanto a divulgação, prazos 
e formas de acesso ao Edital.

DA COMPETÊNCIA DO COMTUR 

Artigo 5º - Ao Conselho Municipal de Turismo compete:
I. Elaborar o Plano de Turismo do Município, formulando as diretrizes básicas a 
serem obedecidas na Política Municipal de Turismo.
II. Desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o 
fluxo de turistas à cidade de Pindamonhangaba.
III. Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços e os 
prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura adequada à 
implementação do turismo.
IV. Opinar na esfera do Poder Executivo, ou, do Poder Legislativo quando, sobre 
projetos de lei que se relacionem com o turismo ou adotem medidas que neste possam ter 
implicações;
V. Programar e executar amplos debates sobre temas de interesse turístico;
VI. Manter cadastro de informações turísticas de interesse ao Turismo;
VII. Promover e divulgar atividades ligadas ao Turismo;
VIII. Administrar o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, com objetivo de captar e 
repassar recursos para o Plano Turístico Municipal;
IX. Organizar o seu Regimento Interno.

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE 

Artigo 6º - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo: 
I. Representar o Conselho em toda e qualquer circunstância; 
II. Presidir as reuniões do Conselho; 
III. Convocar as reuniões ordinária e extraordinárias, dando ciência a seus membros 
com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por contato telefônico, por 
correspondência, e-mail ou pessoalmente; 
IV. Coordenar as atividades do Conselho; 
V. Cumprir as determinações do Regimento Interno; 
VI. Propor ao Conselho as reformas do Regimento Interno; 
VII. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
VIII. Assinar as atas de sessões, juntamente com o 1º Secretário; 
IX. Adotar as providências necessárias ao acompanhamento, pelo Conselho, da 
execução dos projetos e propostas de interesse turístico do Município; 
X. Organizar a ordem do dia das reuniões ordinárias e enviar a pauta aos membros, 
no prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência; 
XI. Abrir, prorrogar, encerrar ou suspender as reuniões do Conselho; 
XII. Convidar pessoas de interesse do Conselho para participar das reuniões, com 
direito a voz e não a voto, com o objetivo de colaborar com o Conselho; 
XIII. Determinar a verificação de presença, através do respectivo livro; 
XIV. Determinar a leitura da ata e das comunicações que entender necessárias;
XV. Conceder a palavra aos membros do Conselho; 
XVI. Colocar matéria em discussão e votação; 
XVII. Anunciar o resultado das votações; 
XVIII. Ter voto de minerva em caso de empate; 
XIX. Decidir sobre questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros 
do Conselho, quando omisso o Regimento; 
XX. Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho; 
XXI. Mandar anotar os precedentes regimentais, para solução de casos análogos; 
XXII. Estabelecer relação para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos 
nas reuniões;

XXIII. Visitar os livros e documentos destinados aos serviços do Conselho e seu 
expediente; 
XXIV. Determinar o destino do expediente lido nas sessões; 
XXV. Agir em nome do Conselho, ou delegar representação aos membros, para 
manter os contatos com as autoridades e órgãos afins. 

DA COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE 

Artigo 7º - Compete ao Vice Presidente do Conselho Municipal de Turismo:
I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências;
II. Assessorar a presidência.

DA COMPETÊNCIA DOS SECRETÁRIOS

Artigo 8º - Aos Secretários do Conselho Municipal de Turismo compete; 
I. Assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias 
técnicas; 
II. Secretariar as reuniões do Conselho; 
III. Preparar as atas das reuniões e assiná-las conjuntamente com o Presidente; 
IV. Receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrar e tomar as 
providências necessárias; 
V. Responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho;
VI. Substituir o Presidente e Vice-presidente em casos excepcionais, quando estes 
não estiverem em exercício de suas funções. 

DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO
 
Artigo 9º - É da competência dos Membros do Conselho:
I. Comparecer ás reuniões do Conselho quando convocados; 
II. Eleger, entre seus pares, o Presidente; 
III. Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; 
IV. Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município e 
da Região; 
V. Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
VI. Constituir os Grupos de Trabalho – GT para tarefas específicas, podendo contar 
com assessoramento técnico especializado se necessário; 
VII. Votar nas decisões do COMTUR 
VIII. Obedecer as normas regimentais; 
IX. Apresentar retificações ou impugnações das atas; 
X. Desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos pelo Presidente, 
apresentando o competente relatório; 
XI. Comunicar, previamente ao Presidente, a ausência ou a impossibilidade de 
comparecer ás reuniões para as quais forem convocados. 

DAS REUNIÕES DO CONSELHO 
 Artigo 10- O Conselho Municipal de Turismo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, 
por convocação de seu Presidente, ou, extraordinariamente, mediante convocação de seu 
Presidente ou de um terço de seus membros; 
I. As sessões ordinárias, mediante prévia comunicação da Presidência, poderão 
ser canceladas se inexistente matéria para conhecimento e deliberação do COMTUR. 
II. As sessões extraordinárias serão realizadas em dia, hora e local marcados 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante convocação escrita aos 
Conselheiros, por e-mail; 
III. Perderá a representação o conselheiro, que faltar injustificadamente a 3 (três) 
reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano; devendo o mesmo 
ser substituído por seu suplente, ou nova indicação do segmento. 
IV. Não havendo quórum na primeira convocação, a reunião realizar-se-á após 15 
(quinze) minutos; 
V. Fica estabelecido o quórum mínimo de 40% de seus membros, 
independentemente de sua colocação como titular ou suplente, para as decisões 
importantes e relevantes ao COMTUR;
VI. As Reuniões serão presididas pelo Presidente do COMTUR, na sua ausência 
pelo Vice Presidente, na ausência de ambos, por um dos secretários;
VII. As decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente do 
COMTUR apenas o voto de desempate. O voto será restrito apenas aos conselheiros; 
VIII. As reuniões do Conselho serão abertas a assistência pública, sendo-lhes 
concedido o direito de voz pela Presidência desde que não haja interferência no bom 
andamento dos trabalhos.

Artigo 11 - As sessões do Conselho obedecerão a seguinte ordem: 
I. Verificação do número de Conselheiros presentes e quórum, quando necessário, 
com a instalação dos trabalhos pelo Presidente; 
II. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 
III. Leitura e distribuição do expediente e comunicações da presidência; 
IV. Assuntos de ordem geral; 
V. Encerramento dos trabalhos. 

Artigo 12 - A votação será nominal e, eventual voto divergente, será redigido pelo seu prolator 
e anexado ao respectivo termo de deliberação da maioria, se for o caso, consignando-se 
sempre o fato em ata. 

Artigo 13 - Das sessões do “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR” serão lavradas 
atas de modo resumido, sendo vedadas as transições de discursos e manifestações 
impertinentes, e conterão: 
I. Dia, mês, ano, local e hora da abertura da sessão; 
II. Nome dos membros presentes, eventuais convidados e das demais pessoas 
especialmente convocadas; 
III. Sumário do expediente e demais assuntos tratados; 
IV. Decisões do Conselho. 

Parágrafo único: As atas serão lavradas em livro próprio e/ou digitadas, após serem lidas 
e aprovadas, receberão as assinaturas do presidente e secretário, sendo o material do 
expediente arquivado no setor disponibilizado ao Conselho. 

Artigo 14 - As deliberações, a critério do Presidente do Conselho, poderão denominar-se 
Parecer ou Resolução, conforme a importância da matéria apreciada. 

Parágrafo único: Essas peças serão redigidas pelo secretário e assinadas pelo Presidente 
e deverão ser apresentadas ao Prefeito Municipal e/ou outros órgãos competentes para 
conhecimento e medidas necessárias. 

Artigo 15 - O “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR”, sempre que necessário, contará 
com o apoio de funcionário (s) municipal (s) que auxiliará (ao) nas atividades relacionadas 
ao Conselho, devidamente supervisionadas pelo Presidente e/ou pelo secretário, com a 
seguinte competência: 
I. Preparar os locais de reuniões e eventos do COMTUR; 
II. Preparar, instalar, preservar, desinstalar, recolher e guardar todos os 
equipamentos e acessórios, necessários ás reuniões e eventos do COMTUR; 
III. Recepcionar, atender e orientar os Conselheiros e visitantes nas reuniões e 
eventos do COMTUR; 
IV. Preparar e encaminhar todo o expediente do Conselho (supervisionar e orientar 
o sistema de arquivos, correspondência, ofício, contatos telefônicos, cópias reprográficas, 
etc.); 
V. Promover a publicação das notícias das atividades do COMTUR; 
VI. Ficar à disposição da Diretoria Executiva e dos Conselheiros, sempre que 
necessário. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16 - Os Conselheiros Titulares e Suplentes não serão remunerados e nem poderão 
transacionar, direta ou indiretamente, com “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR” em 
quaisquer atividades econômicas, inclusive serviços. 

Artigo 17 - Os Conselheiros Suplentes poderão participar em todas as reuniões 
extraordinárias e ordinárias, tendo direito à voz e voto, conforme estabelece o inciso V do 
artigo 10.
 
Artigo 18 - A não correspondência do Conselheiro às atribuições que lhe são conferidas 
será apreciada pelo “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR”, em diálogo com o 
interessado, a fim de ser encontrada uma solução para a situação. 

Artigo 19 - No caso de algum membro do “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR” 
concorrer a cargo eletivo na área política, o mesmo deverá pedir seu afastamento ao pleito 
com a devida antecedência legal.

Artigo 20 - A substituição prévia do Conselheiro Titular pelo Suplente deverá ser solicitada 
pelo interessado a Diretoria Executiva. 
I. No caso do afastamento do Conselheiro ser superior a 03 (três) reuniões 
consecutivas ou 06 (seis) alternadas, o solicitante deverá esclarecer suas razões ao 
COMTUR; 
II. A substituição dos membros do Poder Público dar-se-á pelo suplente da mesma 
Secretaria ou Departamento e, a dos membros da Sociedade Civil, pelo suplente indicado 
pelas entidades representativas.

Artigo 21 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou totalmente, através 
de proposta expressa de qualquer dos membros do “Conselho Municipal de Turismo – 
COMTUR”, encaminhada por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias da sessão 
ordinária, que deverá apreciá-la e votá-la com aprovação de, no mínimo 2/3 (dois terços) 
de seus membros. 

Parágrafo único - Toda e qualquer alteração, deverá ser encaminhada ao Prefeito Municipal 
para ciência, sendo posteriormente tornada pública a sua aprovação. 

Artigo 22 - Quando não votadas em sessões ordinárias, as alterações regimentais poderão 
ser decididas em sessão extraordinária convocada pelo Presidente com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias, considerando-se aprovadas as alterações que tiverem o voto 
favorável de no mínimo 2/3 dos membros do “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR”. 

Artigo 23 - A dúvidas que surgirem na aplicação ou interpretação deste Regimento Interno 
serão resolvidas pelo Presidente do Conselho depois de ouvido a Plenária.

Artigo 24 - O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir de sua aprovação e 
publicação, revogadas disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2016.

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente em Exercício – Gestão 2016/2018

COMTUR Pindamonhangaba - Conselho Municipal de Turismo
COMTUR Pindamonhangaba

Conselho Municipal de Turismo

RESOLUÇÃO COMTUR Nº 001/2016,  de 09 de novembro de 2016.

Dispõe sobre a criação e regulamenta o funcionamento das comissões do Conselho Municipal do 
Turismo de Pindamonhangaba.

O Conselho Municipal do Turismo de Pindamonhangaba, criado pela Lei n°.  3.393 de 15 de 
dezembro de 1997, alterado pela Lei nº 3587 de 29 de dezembro de 1999, Lei nº 4.608 de 23 de 
maio de 2007 e pela Lei nº 5.608 de 05 de fevereiro de 2014, no uso de suas atribuições legais, 
conforme apresentado, discutido e deliberado em reunião ordinária realizada em 09 de novembro 
de 2016.

RESOLVE:
Art. 1º Ficam criadas no âmbito do Conselho Municipal do Turismo de Pindamonhangaba, as 
seguintes Comissões:
I – Comissão de Projetos e Fomento do Turismo (Responsáveis pelos itens I, II, III, V, VI E VII DA 
COMPETÊNCIA DO COMTUR Artigo 5º)
II – Comissão Legislativa (Responsáveis pelos itens IV, VIII, IX DA COMPETÊNCIA DO COMTUR 
Artigo 5º)
III – Comissão de acompanhamento e apuração de resultados
Parágrafo Único - Às Comissões compete preparar e analisar as matérias que serão apreciadas 
na plenária.
Art. 2º As Comissões serão compostas por 4 (quatro) ou mais membros, contando com 
representação paritária entre Conselheiros do Poder Público e da Sociedade Civil.
Art. 3º – Cada comissão deverá ter um coordenador e um relator.
I – Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos da Comissão.
II – Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo, oralmente e por escrito em 
plenária, esclarecendo, com os demais membros, eventuais dúvidas dos conselheiros.
III – O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo 
relator.
IV - O coordenador e o relator serão eleitos pela Comissão, com ciência ao Plenário.
V – Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia do relatório para 
leitura prévia dos conselheiros.
VI – Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer conselheiro com 
direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em separado, fundamentando sua 
opinião, na reunião seguinte.
Art. 4º Compete às Comissões, especificamente o seguinte:

I – Comissão de Projetos e Fomento do Turismo

a) Exercer de forma consultiva e deliberativa para assessoramento da municipalidade em 
questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Pindamonhangaba/SP;
b) Elaborar o Plano de Turismo do Município, formulando as diretrizes básicas a serem 
obedecidas na Política Municipal de Turismo.
c) Desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o fluxo de 
turistas à cidade de Pindamonhangaba.
d) Opinar na esfera do Poder Executivo, ou, do Poder Executivo, do Poder Legislativo 
quando, sobre projetos de lei que se relacionem com o turismo ou adotem medidas que neste 
possam ter implicações;
e) Programar e executar amplos debates sobre temas de interesse turístico;
f) Manter cadastro de informações turísticas; monitorar o crescimento do turismo no 
Município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. 

II – Comissão Legislativa

a) Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços e os prestados 
pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura adequada à implementação do 
turismo.
b) Promover e divulgar atividades ligadas ao Turismo; contudo a integração do Município 
ao Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo;
c) Administrar o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, com objetivo de captar e 
repassar recursos para o Plano Turístico Municipal;

III – Comissão de acompanhamento e apuração de resultados

a) Analisar as prestações de contas de verbas destinadas ao Turismo Municipal e 
submetê-las à aprovação do Plenário;
b) Analisar os processos de infrações administrativas, e submetê-los à decisão do 
Plenário.
a) Elaborar procedimentos de análise de projetos e padrões a serem seguidos para 
apuração de resultados, através de gráficos, planilhas, etc.
b) Analisar os Planos de Trabalhos apresentados pelas Comissões e emitir um parecer 
prévio sobre esses. 
c) Dar suporte ao Plenário na aprovação e avaliação de resultados dos projetos e 
programas a serem executados.
Art. 5º O Plenário e/ou as Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, com a participação 
de profissionais, de representantes de outras organizações e da comunidade, para promover 
estudos de natureza mais complexa, devendo submeter o resultado de seus estudos à análise das 
Comissões e à decisão do Plenário.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação e publicação. 

Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2016.

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente em Exercício – Gestão 2016/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PINDAMONHANGABA /SP 

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, 
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da 
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de que 
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do 
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a 
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis 
descritos a seguir. 
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  
21/06/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá 
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo: 
SED:18F94 -  CONTRATO: 8033005868912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA - AG DIST M CESAR 
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA VEREADOR ALFREDO MOLINARI, Nº 295, 
LOTE 12, QUADRA A,  ANTIGA AVENIDA UM (1),  LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
ANDRADE. PINDAMONHANGABA/SP 
 
GIANCARLO ERNESTO FOGAGNOLI,  BRASILEIRO(A), REPRESENTANTE 
COMERCIAL, CPF: 06066426842, CI: 19616173 SSP/SP CASADO(A) COM  ANDREA 
LEITE GOPFERT PINTO FOGAGNOLI, BRASILEIRO(A), CONTADORA, CPF: 
07235791802, CI: 26. 194.853-2 SSP/SP.  
 

BANCO BONSUCESSO S/A 
Endereço de Cobrança: 

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES 
21/06/2017-22/06/2017-23/06/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
de Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho Emanuel 
Barreto Rios, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria 
e em pleno gozo de seus direitos estatutários (conforme artigo 11 e artigo 30 do estatuto social), 
para Assembleia Geral Ordinária  (conforme artigo 12 alínea 12.1 e 12.1.1), com a finalidade de 
promover e realizar a Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes da Diretoria.
A Assembléia será realizada no dia 15 de agosto de 2017 (terça-feira), na sede da APEAAP, situada 
a Rua Senador Dino Bueno nº 204, Centro em Pindamonhangaba, com inicio as 13h30, para 
primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos sócios e às 14h00 para segunda 
convocação com qualquer que seja o número de associados presentes (conforme artigo 15, 
parágrafo único do estatuto social), com término às 17h30.
Ordem do dia:
Apresentação dos trabalhos realizados durante a gestão de 2015/2017;
Eleger a Nova Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, Composta por:  Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, três (03) membros para o Conselho 
Fiscal com seus respectivos Suplentes.
Os interessados deverão apresentar o registro da candidatura da “Chapa” até o dia 14 de julho 
de 2017 (sexta-feira), por meio de requerimento indicando a composição da chapa juntamente 
com inscrição individual devidamente assinada pelo associado com a intenção de participação nas 
eleições dirigida ao Presidente da APEAAP (conforme artigo 28 do estatuto social), no período de 
08h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00.

Emanuel Barreto Rios
Engº Mecânico / Segurança do Trabalho

Presidente APEAAP

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO _2 col por 6 cm

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS  DE 
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca  todos os sócios, quites e em 
pleno gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua 
dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba - SP, no dia 30 de Junho de 2017, às 
14h00,  para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  a)  Leitura, discussão e votação da 
ata da assembléia anterior; b) Deliberação da Prestação de Contas e Relatório de Atividades do 
exercício de 2016, com o Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário 
para a realização da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra mencionado, a mesma 
será realizada uma hora após no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 21 de Junho de 2017 – 
Sebastião de Melo Neto – Presidente 

2 col por 3 cm _ ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O STIMMME de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, convoca todos 
os trabalhadores a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 23 de junho de 2017, às 17:00 horas em primeira con-
vocação e às 17:30 horas e em segunda convocação na sede do Sindicato 
localizada à Rua Sete de Setembro, no 232/246, Bairro: Centro, cidade Pin-
damonhangaba, com a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e deliberação ao sobre Ata da Assembleia geral ante-
rior;

b) Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha Salarial/17 (cláusulas 
de natureza social e econômica), que será encaminhada às Entidades Sindi-
cais Patronais (Grupos de negociações); para a próxima data base da catego-
ria metalúrgica;

c) Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou Con-
trato Coletivo de Trabalho, bem como instaurar Dissídio Coletivo;

d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 22 de junho de 2017.

Herivelto dos Santos Moraes, presidente

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias das Conselheiras Tutelares titulares Juliana Bertolino (29 de junho 
a 18 de julho de 2017) e Maria Aparecida Monteiro (19 de julho a 17 de agosto de 2017), vimos 
convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta data, o Conselheiro 
Tutelar Suplente:

2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
O Conselheiro Suplente acima citado deverá comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, 
com seus documentos pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia ou Sra. Ondina (RH da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social), a fim de tratar da substituição das Conselheiras Titulares durante 
os períodos de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos a 3ª 
Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
========================================================================

Às 15:00 horas do dia 20 de junho do ano de 2017, na Sala de reunião do Departamento de 
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Thiago Vieira 
Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino Filho e Roberto Pereira de Souza, todos 
membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a 
apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Outros assuntos diversos. 
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de fevereiro, março e abril de 
2017, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado 
pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao próximo item da pauta, outros assuntos diversos, sobre a pensão das 
senhoras: Maria do Carmo Teixeira e Izabel Nogueira Santiago, o que foi apreciado e aprovado 
pelo Conselho de Administração.
O Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, 
foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Thiago Vieira Carvalho                                                                                     Roberto Pereira de Souza  
Superintendente do FPMP                                                                                    Conselheiro                                              
 
Francisco Piorino Filho                                                                    Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                                                                            
           Conselheiro                                                                                              Convidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.426, DE 1º DE JUNHO DE 2017.
CONVOCA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, em conjunto com o Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de 
avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica convocada a VIII Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada nos dias 14 e 15 de 
julho de 2017, tendo como tema central: Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do 
orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º junho de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Amauri Monteiro - Presidente CMAS

Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 1º junho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Memo nº 45/2017-SGAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA  GERAL Nº 4.870, DE 21 DE JUNHO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,    
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão de Estudos Orçamentários - CEO, com a finalidade de preparar estudos para 
proposituras orçamentárias e plano plurianual.
Art. 2º Designar os senhores a seguir indicados para compor a CEO:
- João Carlos Muniz
- Rosemeire de Oliveira Nascimento
- Fabiano Vanone
- Fabrício Augusto Pereira
- Antônio Carlos de Macedo Giudice
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de junho de 2017.

Isael Domingues -  Prefeito Municipal         
Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de junho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos


