
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2017

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR 
DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA

O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão exercida 
por um Conselho Diretor Deliberativo, formado por sete membros, sendo que quatro 
membros são eleitos por segmentos esportivos do município.
O mandato dos atuais conselheiros expirou no ano de 2012 e para renovação 
do Conselho Diretor convidamos os interessados dos segmentos abaixo para 
participarem da nova assembleia de eleição, para o exercício de 2018 a 2019.
1. Professores e Técnicos da SEJELP;
2. Professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino; 
3. Presidentes das Sociedades Amigos de Bairro; 
4. Presidentes de Ligas, Clubes e Associações.

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba é 
composto por:
Secretário (a) de Esportes; 
Diretor (a) de Esportes;
Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
Um Professor de Educação Física ou Técnico Desportivo da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba;
Um representante ofi cialmente vinculado e indicado pelas Ligas Municipais, Clubes, 
Associações e Academias representativas do Município;
Um Professor de Educação Física, indicado pelos próprios Professores de Educação 
Física da Rede de Ensino Estadual ou Municipal, que atue em Pindamonhangaba;
Um representante ofi cialmente vinculado e indicado pelas Sociedades de Amigos 
de Bairros;
Os representantes do Poder Público Municipal foram indicados pelas próprias 
secretarias municipais contempladas na lei supracitada.

3.ELEIÇÃO

3.1. Os indicados de cada segmento devem possuir vínculo ofi cial com as entidades 
que representam. 
3.2. Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do Art. 
118 do Capítulo V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, conhecida como 
“Ficha Limpa Municipal”, aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012. 
3.3. Em cada assembleia será realizada eleição direta, com voto secreto, onde cada 
votante votará em até três nomes. 
3.4. A lista tríplice será enviada ao Digníssimo Senhor Prefeito Municipal que indicará 
o membro de cada segmento para o novo mandato. 
3.5. Não é permitido voto por procuração.
3.6. A eleição dos conselheiros para compor o Conselho Diretor do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba será realizada na SEMELP – Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, localizada na Rua Eng. Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque São Domingos, CEP 12410-310, Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João do Pulo”.

DATA EVENTO

 08/11/2017 Período de inscrições até 17h00

 10/11/2017 Eleição das 08h00 às 12h00 das 13h00 às 17h00

4.DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. A relação dos conselheiros indicados por seus respectivos órgãos será publicada 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, bem como divulgada no Jornal Tribuna do 
Norte. 

 
 

 

RESOLUÇÃO CMAS N° 54,  DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO 

MDS/IGD/SUAS/PBF - 2016 

 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo 

com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de 

Março de 1999 e,  

 Considerando a apresentação técnica realizada pelo Órgão Gestor na 9ª Reunião 

Extraordinária deste Conselho, realizada em 27 de setembro de 2017; 

 Considerando a análise e o preenchimento do relatório de parecer do Conselho, 

efetuado na 10ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada em 11 de outubro de 2017. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico Financeiro MDS/IGD/SUAS/PBF – 

2016, com base na apresentação realizada pelo Órgão Gestor, na data de 27 de setembro de 

2017 e análise do relatório de parecer do Conselho, efetuado na 10ª Reunião Extraordinária 

deste Conselho, realizada em 11 de outubro de 2017. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017. 

 

 

Amauri Monteiro 

Presidente 

 

 

CHAMAMENTO 2 COL POR 15 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.061, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a doação de área para a empresa GOLDEN MOTOS LTDA, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à empresa GOLDEN 
MOTOS LTDA, parte do lote n° 05 e 06, da Quadra “B”, do Loteamento denominado 
“Loteamento Industrial”, situado nesta cidade, com frente para a Rua Um (01), 
medindo 14.686,87m2 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis metros e oitenta e 
sete decímetros quadrados), conforme descrições a seguir: 

“Terreno desmembrado de área maior, composto por parte do Lote 05 e 06 da Quadra 
“B” do Loteamento Industrial, situado na Rua Uelson de Freitas Ramos, antiga rua 
um, para onde mede 56,40m (cinquenta e seis metros e quarenta centímetros); do 
lado direito de quem da referida rua o terreno olha mede 182,90m (cento e oitenta 
e dois metros e noventa centímetros), confrontando com a área remanescente 
composta de parte dos terrenos nº 05 e 06; do lado esquerdo mede 188,20m (cento e 
oitenta e oito metros e vinte centímetros), confrontando com o Lote 04 e, nos fundos, 
mede 104,20m (cento e quatro metros e vinte centímetros), confrontando com a viela 
sanitária; encerrando a área de 14.686,87m2 (quatorze mil, seiscentos e oitenta 
e seis metros e oitenta e sete decímetros quadrados), cadastrada na Prefeitura 
Municipal sob a sigla SO.31.12.01.011.00.”

Parágrafo único –  A área descrita no caput será doada com o objetivo único de 
implantação das instalações da GOLDEN MOTOS LTDA.

Art. 2º  A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação em 06 
(seis) meses, contados a partir da liberação pela Prefeitura, e a concluir a instalação 
no prazo estabelecido no cronograma físico-fi nanceiro de obras, sob pena de assim 
não procedendo, reverter a área doada ao patrimônio municipal, independentemente 
de indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo único –  A área a ser construída será de 1.200,00 m2 (um mil e duzentos 
metros quadrados), realizada conforme cronograma apresentado. 

Art. 3º  Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos 
ou não, reverterá a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de 
indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

Art. 4º  Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a 
doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 
2013 e seus respectivos regulamentos.
                            
Art. 5º    Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
outubro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei 153/2017

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES  
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  

PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017 
 

19 EXTRATO PARCERIA nº 21/2017 
 Processo Administrativo: nº 21.240/2017 

 Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a complementar o trabalho social 
com famílias realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
as famílias (PAIF) dos CRAS do município prevenindo a ocorrência de 
situação de risco social e fortalecendo a convivência familiar 
comunitária, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

 Prazo: 28/02/2018 
 Valor: R$ 18.000,00 
 Data da assinatura : 02/08/2017 

20 EXTRATO PARCERIA nº 22/2017 
 Processo Administrativo: nº 21.094/2017 

 Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Convivência de Idosos de Moreira César - CIMC 

 Objeto: 

Repasse de verba Estadual destinado a realizar o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculo de pessoas idosas, dando prioridade as 
encaminhadas pelos equipamentos públicos e associadas à CIMC, 
complementando o trabalho social com famílias realizado no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral as Famílias (PAIF) do CRAS do 
Distrito, prevenindo a ocorrência de situação de risco social e 
fortalecendo a convivência familiar e comunitária, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Prazo: 28/02/2018 
 Valor: R$ 7.200,00 
 Data da assinatura : 02/08/2017 

21 EXTRATO PARCERIA nº 23/2017 
 Processo Administrativo: nº 21097/2017 

 Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia 

 Objeto: 

Repasse da verba Estadual destinado a oferecer serviço de acolhimento 
provisório para as crianças afastadas do convívio familiar por meio de 
medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas famílias 
ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de 
cumprir a função de cuidado e proteção, compreendidos no plano de 
trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Prazo: 28/02/2018 
 Valor: R$ 71.600,69 
 Data da assinatura: 02/08/2017 

22 EXTRATO PARCERIA nº 24/2017 
Processo Administrativo: nº 21.257/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo 

Objeto: 
Repasse de verba Municipal destinado ao suporte à Instituição de Longa 
Permanência de Idosos - ILPI, sendo este um serviço de acolhimento 
institucional direcionado a atender idosos com vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados, a fim de garantir-lhes proteção integral, 
compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 100.388,52 
Data da assinatura : 03/08/2017 

23 EXTRATO PARCERIA nº 25/2017 
Processo Administrativo: Nº 21.100/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado ao desenvolvimento do projeto 
Obra Padre Vita, que visa o serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos com crianças e adolescentes (de 06 a 11 anos) em situação de 
vulnerabilidade social e que sejam moradores de bairros vinculados ao 
CRAS Centro e CRAS Castolira, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 04/08/2018 
Valor: R$ 22.957,20 
Data da assinatura : 04/08/2017 

24 EXTRATO PARCERIA nº 26/2017 
Processo Administrativo: Nº 21.238/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu 

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado ao suporte, ao serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos, oferecendo as crianças e 
adolescentes atividades lúdicas, culturais e esportivas, que visam a 
prevenção de situações de risco e superação das condições de 
vulnerabilidade social, compreendidos no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 38.480,40 
Data da assinatura : 03/08/2017 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP.: 12400-400   –   Tel/Fax: (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 

Portaria Interna nº 02/2017, de 10 de outubro de 2017. 
 

                              Aprova Regimento Escolar e homologa Plano de Gestão. 
 
 

  O Secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na LF 9394/96, alterada pela Lei Federal 11.274/2006, 
Indicação CEE 09/97 e 13/97, Deliberação CEE 10/97, Decreto Municipal nº 5.256/2015 e à 
vista da análise técnico-pedagógica emitida pela Comissão de Especialistas da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Escolar e homologado o Plano de Gestão para o 

quadriênio 2016-2019 da Escola de Educação Infantil “Brincando e Aprendendo”, sito à Rua 
Major José dos Santos Moreira, Vila Bourghese, em Pindamonhangaba, mantida pela empresa 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF BRINCANDO E APRENDENDO SC LTDA-ME, 
CNPJ/RF 60.134.194/0001-40, com os segmentos Creche e Pré-Escola. 

 
Art.2º - A Secretaria de Educação e Cultura zelará pelo fiel cumprimento das normas 

estabelecidas no Regimento Escolar objeto desta Portaria. 
 
Artº 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo seus efeitos 

a partir do início do ano letivo de 2016. 
 

 

 
 
 

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017. 
 
 
 

Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura. 
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Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura. 

 
 
 
 
 
 

 
 

A primeira fase do paga-
mento do Programa de Inte-
gração Social (PIS) começa 
nesta terça-feira (17) para 
idosos com mais de 70 anos 
titulares de conta corrente ou 
poupança individual na Caixa 
Econômica Federal. A partir 
de quinta (19), os demais te-
rão acesso aos valores. 

Podem sacar os recursos 
das cotas da conta individual 
de participação os trabalha-
dores com carteira assinada 
cadastrados no Fundo PIS/
Pasep entre 1971 até 4 de 
outubro de 1988. Os cotistas 
que são também clientes da 
Caixa vão receber os valores 
automaticamente dois dias 
antes da data do cronograma 
de pagamentos.

A idade mínima para o sa-
que diminuiu de 70 para 62 
anos para mulheres e 65 anos 
para homens, tanto das cotas 
do PIS quanto do Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep). 

Pagamento do PIS/Pasep para 
idosos começa nesta terça-feira

PASEP
Os benefi ciá-

rios do Pasep se-
guirão calendário 
semelhante ao do 
PIS. Os correntis-
tas do Banco do 
Brasil com 70 anos 
ou mais também 
vão receber os va-
lores já nesta terça 
(17), de forma au-
tomática.

Os demais 
podem sacar as 
quantias na quinta 
(19). Aposenta-
dos da Reserva 
ou Reforma Militar 
recebem a partir 

COMO SACAR
Antes de procurar alguma 

unidade bancária, a Caixa su-
gere que os trabalhadores ve-
rifi quem o portal com informa-
ções sobre o PIS. Para quem 
tem até R$ 1,5 mil para rece-
ber, os saques podem ser fei-
tos direto no autoatendimento 
da Caixa, apenas com a Se-
nha Cidadão, ou em loterias 
e unidades Caixa Aqui com o 

Cartão Cidadão, Senha Cida-
dão e documento ofi cial.

Já para valores de até R$ 
3 mil, os cidadãos precisam do 
Cartão do Cidadão e Senha 
Cidadão no autoatendimento, 
além do documento de identi-
fi cação nas loterias e unidades 
Caixa Aqui. Saques acima de 
R$ 3 mil só poderão ser feitos 
na agência, com apresentação 
de documento ofi cial.

de 17 de novembro, enquanto 
homens a partir de 65 anos e 
mulheres a partir de 62 podem 
retirar os valores em 14 de de-
zembro. Todos os cotistas que 
possuírem conta corrente ou 
poupança no BB irão receber 
o crédito dois dias antes auto-
maticamente.

Divulgação 

Os benefi ciários do Pasep seguirão calendário semelhante ao do PIS


