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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº
5.194/2011

LEI Nº 6.069, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

Biênio 2017-2019

Autoriza o município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP –
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de
garantia e dá outras providências.

1º) – Devolutiva aos conselheiros da Convocação do Secretário Municipal de Educação e Cultura formulado
pelo oficio nº 07/2017 do Conselho Municipal de Educação; publicado no Jornal Tribuna e Portal R3.
2º) - Justificativa da ausência noo CME nas comemorações do dia do Professor na Câmara Municipal;
3º) - Participação do CME na audiência pública realizada no dia 16/11/2017 na Câmara Municipal de
Pindamonhangaba, relativo a reorganização das escolas municipais para 2018, publicado no Jorn
Jornal a Tribuna do
Norte de 22/11/2017, página 4, Poder Legislativo;

Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-ão às
seguintes condições gerais:
a)
a taxa de juros do ﬁnanciamento é a de 9,5% ao ano, calculada pro rata die,
acrescida de atualização monetária do IPCA, ou aquele que venha a substituí-lo no
caso de sua extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carência, à Desenvolve
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo.
b)
o prazo total de ﬁnanciamento será de até 72 (setenta e dois) meses,
contados a partir da assinatura do contrato de ﬁnanciamento, sendo de até 6 (seis)
meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente.
c)
a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida
caso o valor do objeto do ﬁnanciamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado
neste ﬁnanciamento.
§ 1º A taxa de juros prevista no item “a” deste artigo será reduzida a 0% (zero por
cento) ao ano, calculada pro rata die, desde que adimplente o Município, acrescida
de atualização monetária pela variação mensal do IPCA e calculada pro rata die, ou
aquele que venha a substituí-lo no caso de sua extinção, devidos inclusive durante o
prazo de carência do ﬁnanciamento.

4º) - Republicação pela Secretaria de Educação Municipal de Educação e Cultura das Portarias de Atribuição e
Projetos Especiais, Remoção e Designação de Gestores Regionais de Educação Bási
Básica;
ca;
5º) - Fortalecimento dos laços entre CME, FUNDEB, CAE e Comissão do Plano de Carreira e Valorização do
Magistério Municipal– PCR;

8º)- Logística da confraternização final entre os membros conselheiro do CME, outros conselhos e demais
autoridades educacionais ;
9º) - Discutir o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano letivo de 2018;
10º)- Devolutiva da participação
articipação do CME
CME: Na Entrega 18 novas viaturas à cidade ( 30/10), na Abertura dos
Jogos Municipais dos idosos (22/10), na Cerimônia de Abertura no Festival de Avaliação das Escolinhas de
Esportes SEMELP (24/10).

Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos
contratos de ﬁnanciamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora
autorizadas.

SNJ/app/Projeto de Lei 165/17

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 160/2017 (PMP 34911/2017)
Para “contratação de empresa especializada na locação de veículo para execução
do serviço de captura e transporte municipal de animais de grande porte com plantão
de 24 horas, incluindo motorista, ajudante/auxiliar de serviços gerais, manutenção
veicular preventiva corretiva e combustível pelo período de 12 meses”, com entrega
dos envelopes até dia 11/12/17 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 165/2017 (PMP 34944/2017)
Para “aquisição de madeiras para a CIRB, conforme solicitação do Departamento de
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/17 às 08h e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2017 (PMP 34963/2017)
Para “aquisição de alimentação enteral para cumprimento de mandado judicial por
um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/17 às 14h e
início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2017 (PMP 34970/2017)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão,
diagramação, editoração e de impressão de livros elaborados pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, conforme especiﬁcações
do termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/17 às 08h e início
da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Institui e inclui no Calendário Oﬁcial do Município de Pindamonhangaba o DIA DO
TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
(Projeto de Lei nº 137/2017, do Vereador Rafael Goﬃ)

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oﬁcial do Município de Pindamonhangaba, o DIA
DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL, a ser comemorado, anualmente, no
dia 25 de outubro.
Art. 2º O DIA DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL tem como objetivo
conscientizar a população sobre a importância da construção civil e de todos os
proﬁssionais que atuam nesta área.

Parque;
b. Um representante de produtores rurais;
c. Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da região
com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência;
d. Um representante da comunidade científica com comprovada atuação e
experiência em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas
instituições de pesquisa e de ensino superior com trabalho comprovado na região
do Vale do Paraíba;

f. Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio,
Indústria e Mineração.
DA ASSEMBLEIA
A Assembleia de eleição ocorrerá às 14 horas, do dia 12 de dezembro de 2017, no
auditório da Prefeitura Municipal.

suplente.
ato continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do
poder público e da sociedade civil, e eleição para a nova Diretoria Executiva.

Denise Ferrari Gontijo
Vice-presidente do CMEP

O Coordenador do Conselho poderá convidar os membros para compor a sua diretoria
executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice-presidente e 2

Benedito Lobo
Secretário Executivo do CMEP
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba
Fone: (12) 3642-1249
1249
e-mail:
mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DE MEIO
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2017/2019
A Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária de
Pindamonhangaba, através do Departamento do Meio Ambiente, no uso de suas
atribuições, em atendimento aos incisos VII a XII do artigo 6° da Lei Municipal n.
4900/2009, com as alterações da Lei n.5.478/2012, convoca a sociedade civil

secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares e
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suplentes.
DA INSCRIÇÃO
Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da
instituição;
b) Cópias do CPF e RG dos candidatos.
Prazo para a inscrição: de 01 a 08 de dezembro de 2017. No horário das 8 às 12 horas
e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida
Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP.

organizada para a Assembleia de eleição de vaga remanescente para a gestão
2017/2019.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

II.

O representante da sociedade civil organizada deverá obedecer à seguinte

a) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar

composição:

ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital.

III.

01 (um) representante das instituições acadêmica ou pesquisa de nível superior do
Município

b) O mandato de conselheiro do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabijú não será
remunerado e é considerado serviço relevante para o Município.
c) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, a
saber: José Fernando Jerônimo Flores, Frederico Lúcio de Almeida Gama e Rafael

DA ASSEMBLEIA
A Assembleia de eleição ocorrerá às 14h horas, do dia 12 de dezembro de 2017,

Ribeiro Cavalcante de Souza.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2017.

Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria. Na Assembleia, os
representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de eleição entre as
partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente.
DA INSCRIÇÃO
Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente assinada pelo representante legal da
instituição;

Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária
Departamento de Meio Ambiente
Prefeitura de Pindamonhangaba/SP
ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição: ______________________________________________________________
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________

b) Cópias do CPF e RG dos candidatos.
a. Prazo para a inscrição: de 01 a 08 de dezembro de 2017. No horário das 8 às 12
horas e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na
Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP.

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________
Indicados para o processo eleitoral

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
b. Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao

c. O mandato de conselheiro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de
Pindamonhangaba não será remunerado e é considerado serviço relevante para o
Município.

Nome: __________________________________________________________________
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RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2017.

1
d. c) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este

__________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)

edital, a saber: Frederico lúcio de Almeida Gama, Maria José Mendes e
Alexsander Rosa Carvalho.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2017.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Frederico Lúcio de Almeida Gama
Presidente do CONDEMA

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição: ______________________________________________________________
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal

Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil – Biênio
2017/2019
A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes
da sociedade civil informa a todos os interessados a lista dos eleitos na
Assembleia realizada no dia 23/11/2017:
Instituição

Representantes

ACCI “Cônego Nestor José de Azevedo

Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________

ACCI Francisca Inácia Ribeiro

Indicados para o processo eleitoral
Nome: __________________________________________________________________

ACCI Moreira César

Telefone para contato: __________________email: _______________________________

Associação de Hipertensos e
Diabéticos Terapia e Lazer – PróSaúde de Moreira César
Lar Irmã Terezinha

Lar São Vicente de Paulo

__________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)

Processo Digital nº:
78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto:
Ativa
Exeqüente:
Pindamonhangaba
Executado:
Silva e outros

1502732Execução Fiscal - Dívida
Prefeitura

Municipal

de

Diva Aparecida Moreira da
2
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Pindamonhangaba, 25 de outubro 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 25 de
outubro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de
Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de CITAÇÃO

Geni da Cunha
Adilson Lima da Silva

Suely Santos Luciano

Ana Maria Merenciano de Carvalho
Antonio Bernardo
Sueli Macedo Gimenes
Nadialici da Silva Melo
Sonia Cristina Rossi

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Ana Gilda Ferraz

Neusa Maria da Silva

RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
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Aparecido Ribeiro

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

RG: ____________________________CPF: ____________________________________

LEI Nº 6.063, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

a. Um representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno do

Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em

Maura Prado Vieira
Presidente do CMEP

Nome: __________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

composição:

eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o

neste Edital.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte

Obs: Os membros não puderem comparecem, nos termos regimentais, deverão justificar suas faltas através do
email institucional.

tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

gestão 2017/2019.
II.

Na Assembleia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de
novembro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

organizada para a Assembleia de eleição dos novos membros representantes para a

11º) – Outros assuntos de interesse do CME

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2017.

I.

4900/2009, com as alterações da Lei n.5.478/2012, convoca a sociedade civil

Município, indicado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

7º )– Promover reunião com o a Equipe do Fórum Municipal de Educação;

Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.
Art. 5º Fica o Município autorizado a:
a)
participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem
a execução da presente Lei.
b)
aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito,
vigentes à época da assinatura dos contratos de ﬁnanciamento.
c)
aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes da execução dos contratos.

atribuições, em atendimento aos incisos VII a XII do artigo 6° da Lei Municipal n.

e. Um representante dos órgãos estaduais com atuação na área ambiental no

6º )- Mudança CONAE municipal para abril de 2018;

Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de ﬁnanciamento
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento,
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF),
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suﬁciente para
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

A Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária de
Pindamonhangaba, através do Departamento do Meio Ambiente, no uso de suas

MAURA PRADO VIEIRA,, Presidente do Conselho Municipal de
Educação de Pindamonhangaba, no uso de suas atribu
atribuições
ições legais, CONVOCA os membros nomeados
conforme Decreto Municipal nº 5.456/2017 de 25 de setembro de 2017, para comparecerem no:
DIA: 30 de novembro de 2017(quinta
2017(quinta-feira),
LOCAL:: Na sua sede sito na Casa ddos
os Conselhos, localizada à Avenida Albuquerque Lins, 138, Centro,
HORÁRIO:: às 18h30 min em primeira convocação e às 19h em segunda convocação, para a reunião
ordinária, conforme calendário publicado no Jornal a tribuna do Norte, com a seguinte ordem do dia :

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado
a celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 216.000,00 (duzentos e
dezesseis mil reais), destinadas a aquisição de veículos para a frota municipal no
âmbito da Linha Frota Nova Municípios, cujas condições encontram-se previstas no
artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vinculados,
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos
contratos a que se refere o art. 1º.

I.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME (Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO TRABIJÚ
GESTÃO 2017/2019

DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S),
expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se
a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para
cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa.
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especiﬁcados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena
de serem penhorados bens suﬁcientes para
satisfação do débito.
Executada: Neuza Moreira da Silva, Maria

Antonio Alves de Moraes Júnior

Cortez Moreira, Antônio Moreira, Jorge
Moreira, Renato Moreira, Mário Moreira,
Diva Aparecida Moreira da Silva
Documentos da Executada: CPF: 185.769.44812, CPF: 019.193.238-80, CPF: 019.372.768-48,
CPF: 695.698.278-15, CPF: 831.024.268-91,
CPF: 036.594.268-57, CPF: 002.657.578-78
Execução Fiscal nº: 1502732-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 10/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 33001
Valor da Dívida: R$ 1.187,50
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

