
Com o objetivo de despertar nos 
jovens o interesse pelo mundo dos ne-
gócios e aproximá-los do dia a dia de 
trabalho de um profissional, a Gerdau 
Pindamonhangaba, em parceria com 
a Junior Achievement, associação 
educativa sem fins lucrativos, realizou 
na segunda-feira (17) o programa Em-
presário Sombra Por Um Dia. 

Vinte e cinco alunos de escolas 
como Sesi, Senai, Etec e Alfredo Pujol 
participaram da iniciativa.

O programa trouxe aos estudantes 
a oportunidade de conhecer a rotina 
dos colaboradores da companhia, in-
teragindo em suas principais tarefas 
diárias, desde a leitura de e-mails 
até as reuniões de negócios. Durante 
a atividade, os participantes tiraram 
dúvidas relacionadas às funções pro-
fissionais e também de carreira nas 
áreas de interesse.

Para facilitar a vida de 
quem precisa resolver a 
documentação no Pou-
patempo, a unidade de 
Pindamonhangaba conta 
agora com atendimento 
marcado pela internet 
também para emissão 
da Carteira de Trabalho 
(CTPS).

O agendamento de data 
e horário para ser aten-
dido no Posto do Gover-
no do Estado já funciona 

com sucesso para quem 
precisa tirar RG, CNH e 
Atestado de Antecedentes 
Criminais, pois garante 
que o cidadão não precise 
esperar e assim organize 
melhor o seu dia.

Além do benefício de 
maior conforto e menos 
espera para os usuários, o 
sistema de agendamento 
também melhora as con-
dições de trabalho para 
os colaboradores do Pou-

patempo e garante econo-
mia de recursos públicos, 
pois a demanda é distri-
buída de maneira unifor-
me durante o dia. Desta 
forma, o Poupatempo evi-
ta sobrecarga em horários 
de pico e ociosidade nos 
demais horários.

Para marcar dia e ho-
rário, o Poupatempo ofe-
rece diferentes canais 
de informações à popu-
lação, como o site www.

poupatempo.sp.gov.br; 
aplicativo no celular SP 
Serviços (para iOS e An-
droid); e Disque Poupa-
tempo: 0800 772 3633.

O Poupatempo Pinda-
monhangaba fica na ave-
nida Professor Manoel 
César Ribeiro, 321 – San-
ta Cecília. O horário de 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, e aos sábados, 
das 8 às 12 horas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
LEI Nº 6039, DE 03 DE JULHO DE 2017.

Altera a Lei nº 6.016 de 19 de abril de 2017, que autoriza o Executivo Municipal 
a desafetar e alienar o imóvel que especifica por doação à COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– CDHU.

        Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

        Art.1º Altera a Lei nº 6.016, de 19 de abril de 2017, e inclui o art.2º A, com a 
seguinte redação:

       “Art.2ºA. A Prefeitura Municipal se obrigará, na Escritura de Doação, a responder 
pela evicção do imóvel, devendo desapropriá-lo e doá-lo novamente à donatária 
CDHU se, a qualquer título, for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira 
doação, tudo sem ônus para a CDHU”.

       Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

       Pindamonhangaba, 03 de julho de 2017.

       Isael Domingues
       Prefeito Municipal

       Marcus Vinícius Faria Carvalho
       Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária

       Ricardo Alberto Pereira Piorino
       Secretário de Gestão e Articulação Política

       Anderson Plínio da Silva Alves
       Secretário de Negócios Jurídicos

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
34.060.749/0001-46, com sede na Rua Almeida Lima, nº 358 – Brás – São Paulo/SP, nos termos do seu Estatuto Social, artigo 15, 
convoca todos os Trabalhadores Ferroviários, associados ou não, empregados da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, 
lotados na base territorial de nossa representação, conforme consta na Carta Sindical e Estatuto Social, a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 20/07/2017, no seguinte horário e local: Sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, sito à Rua Sete de Setembro, N° 232/246, centro, em primeira convocação as 18:30 horas. Não havendo 
quorum legal, a Assembleia Geral Extraordinária será  realizada em segunda convocação no mesmo local, 30 (trinta) minutos 
após o horário da primeira convocação, ou seja, as 19:00 horas, computando o número de trabalhadores ferroviários presentes. 
Apresentar a ordem do dia, a fim de deliberar sobre: 1) Deliberar pela aprovação da Pauta de Reivindicação 2017/2018, da Categoria 
Profissional, a ser apresentada à ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 2) Deliberar sobre a instalação de Assembleia 
permanente até a conclusão e assinatura do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho com a ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO; 3) Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria da Entidade Sindical representativa, para negociar as Cláusulas 
da Pauta de Reivindicações, e, sendo aprovada pela Categoria, a assinatura do ACT 2017/2018. 4) Deliberar sobre a concessão de 
poderes ao Sindicato para, se necessário, instaurar Dissídio Coletivo, caso as negociações se tornem infrutíferas; 5) Deliberar sobre 
a contribuição Confederativa/Assistencial/Retributiva. 6) Deliberar sobre assuntos gerais referentes à categoria dos ferroviários 
e sobre a contribuição confederativa/assistencial. São Paulo, 17 de julho de 2.017. Valmir de Lemos - Presidente STEFZCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

CONTROLE 144/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) 
RODRIGO COELHO DE SOUZA, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
MUCIO RODOLFO,  S/N°, BAIRRO ARARETAMA inscrito no município  
sob a sigla SO230703019000, QUADRA J-05, LOTE 18, 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
P/ Secretário de Administração

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.878,  DE 29 DE JUNHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei n.º 2.626 
de 19.12.92, 

RESOLVE 

Art. 1º Retificar a Portaria Geral nº 4.864, de 02 de junho de 2017, que passa a 
vigorar:

“a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR:   Miriam Pérsia Macedo de Andrade 

e) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 TITULAR: Denise Sannino Marcondes”

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
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 29 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

idadeC
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 19 de julho de 2017

Poupatempo amplia serviços 
com hora marcada no município

Desta forma, o Poupatempo evita 
sobrecarga em horários de pico

Estudantes participam do programa 
“Empresário Sombra Por Um Dia” na Gerdau

Divulgação

Divulgação

Os candidatos 
interessados em 
disputar o vestibu-
lar da Fuvest po-
dem solicitar, até 7 
de agosto, a isen-
ção ou redução da 
taxa de inscrição. 
O prazo para enviar 
comprovantes de 
situação socioeco-
nômica é até 8 de 
agosto.

Para solicitar 

a isenção total da 
taxa, o candidato 
deve comprovar 
renda familiar de 
até R$ 1.405,50 
por pessoa. Para ter 
desconto de 50% 
do valor da taxa, a 
renda per capita do 
domicílio deve es-
tar entre R$ 1.406 e 
R$ 2.811. O resulta-
do do processo será 
divulgado no dia 18 

de agosto.
Neste ano, a 

prova da primeira 
fase será aplicada 
dia 26 de novem-
bro. As inscrições 
para o vestibular 
começam no dia 21 
de agosto.

Mais informa-
ções no site ht-
tps://bin.fuvest.
br/inscr/userinfo.
php

Saiba como pedir isenção ou redução 
de taxa de vestibular da Fuvest

Divulgação DESPACHO DE HOMOLOGAçÃO – 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2017-SES

Processo n.º 22049/2017
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em vista do 
Credenciamento Público n.º 001/2017-SES, que tem por objeto a 
seleção e possível contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação 
de serviços laboratoriais clínicos para as unidades municipais de saúde, 
compreendendo coleta, processamento e análise, comunica que a 
Autoridade Superior HOMOLOGA o julgamento da Comissão Especial 
de Seleção e ADJUDICA o objeto do credenciamento em favor da 
Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita 
no CNPJ 47.565.155/0009-96, nos termos da legislação vigente e do 
Edital de Credenciamento n.º 001/2017-SES.
 
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.148, DE 29 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 
5.751, de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: Thaiane Tercília 
dos Santos Vieira Carvalho (Presidente), André Alves de Sousa e Douglas 
Marcelo da Silva (membros), para comporem a comissão de abertura 
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor 
Marco Aurélio Gonçalves Ribeiro, guarda, matrícula 733400, lotado no 
Departamento de Assistência à Atenção Básica à Saúde e Vigilância 
Sanitária, para apurar conduta inadequada quanto ao cumprimento do 
horário de trabalho, conforme relatado no Processo Interno nº 2606 /2017.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 29 de junho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 
em 29 de junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos


