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PÁGINA 3As margens do córrego do Barranco Alto, na divisa entre o Pasin e o Mantiqueira, estão recebendo limpeza

Moreira César inicia o ano 
com limpeza em bairros

A Subprefeitura de 
Moreira César está 
realizando serviços 
de remoção de lixo em 
vários pontos do dis-
trito, principalmente 
em áreas verdes. Nos 
últimos dias, os locais 
benefi ciados incluem os 
bairros Barranco Alto 
e as áreas verdes do 
Mantiqueira, do Taipas 
e do Feital.

Toda a extensão do 
córrego do Barranco 
Alto está passando pela 
limpeza e nos próxi-
mos dias a atenção 
será voltada para o rio 
Coruputuba, localizado 
atrás da Vila São João. 
Ainda haverá ações nos 
bairros Vale das Acá-
cias e no Laerte Assun-
ção.

Entidades 
socioassistenciais 
� rmam parcerias 
com a prefeitura 
para 2018

Funvic tem 
inscrições abertas 
para processo 
seletivo 2018 B

Divulgação

Divulgação

Buscando mais segurança e 
conforto dos visitantes, Bosque 
da Princesa recebe manutenção

A exemplo do que vem acon-
tecendo em Moreira César, o 
Bosque da Princesa também 
vem passando por manutenção 
periódica. Durante a última se-

mana, o local recebeu serviço de 
roçada e varrição, visando ga-
rantir mais segurança e confor-
to da população que frequenta o 
local. O Bosque da Princesa se-

diou diversos eventos em 2017 e 
continuará recebendo atrações 
culturais ao longo deste ano, 
com programações familiares, 
incluindo o ‘Animacão Legal’. 

Bosque recebe manutenção periódica com o intuito de manter a qualidade do local

Divulgação

PÁGINA 5 

Pinda terá linhas 
especiais de ônibus 
durante carnaval

Os foliões que participarão do “Carnaval Soli-
dário 2018” de Pindamonhangaba contarão com 
linhas especiais de ônibus. A implantação das 
linhas extras foi defi nida entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a empresa Viva Pinda. Para 
garantir mais comodidade aos foliões, além dos 
ônibus extras, a prefeitura está realizando um 
estudo viário na região do Parque da Cidade, do 
Largo do Quartel e em Moreira César para orga-
nizar e dar mais fl uidez ao trânsito da cidade.

Divulgação
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

O PREFEITO DE PINDA ELEITO COM AJUDA JORNALÍSTICA DE MONTEIRO LOBATO

Arquivo TN

Ilustração

Funvic tem inscrições abertas 
para processo seletivo 2018

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para os cursos 
gratuitos de informática 
em Moreira César. Entre 
os dias 2 e dia 5 de janeiro 
as inscrições foram exclu-
sivas para sócios da enti-
dade; e do dia 8 ao dia 12 
as inscrições estão abertas 
para toda a população.

As vagas são para cur-
sos de informática básica, 
Excel avançado, Word e 
Power Point avançados, e 
Android. 

Segundo o presiden-
te da entidade, Herivelto 
Vela, todas as turmas es-
tão sendo realizadas na 
subsede de Moreira César 
devido à reforma da sede 
do sindicato. 

“As obras serão para a 
construção de um audi-
tório e uma nova sala de 
informática, que terá in-
clusive mais acessibilida-
de. Mais de mil alunos já 
passaram pelo sindicato, 

A Funvic - Faculdade de Pin-
damonhangaba está com ins-
crições abertas para o Processo 
Seletivo 2018 B, realizado para 
o preenchimento de vagas re-
manescentes.

As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 11 de janeiro, ape-
nas pela internet, no site www.
vestibularfunvic.org.br. 

A prova será realizada no dia 
13 de janeiro (sábado), às 14h30.

Para saber quais cursos estão 
com vagas disponíveis, acesse o 
nosso site: www.vestibularfun-
vic.org.br.

Mais informações: (12) 
3648-8323.

Sindicato está com inscrições abertas 
para cursos gratuitos de informática

e esse curso sempre teve 
vagas para a população. 
Para nós é uma conquista 
poder oferecer esse curso 
e sempre buscamos me-
lhorá-lo”, disse.

O curso básico tem ida-

de mínima de 12 anos e 
os avançados de 16 anos. 
Para o curso de Excel 
avançado, uma prova de 
conhecimentos básicos é 
realizada. O início das au-
las será dia 15 de janeiro.

A subsede do sindica-
to fica localizada à rua 
Albert Sabim, 40, Ter-
ra do Ipês I, Moreira 
César. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3637-
3634.

Primeiro de janeiro mar-
cou os 136 anos do nasci-
mento  de Benjamin Pinhei-
ro  (1º/1/1882 – 4/3/1940). 
Prefeito de Pindamonhan-
gaba de 1905 a 1908, a pas-
sagem desse ilustre fi lho da 
Princesa do Norte pela pre-
feitura traz uma recordação 
envolvendo o escritor Mon-
teiro Lobato (18/4/1882 
– 4/7/1948) e o jornal de-
nominado ‘Minarete’, pu-
blicado neste município de 
1903 a 1907. Pinheiro e Lo-
bato foram companheiros de 
república (moradia) na capi-
tal paulista antes do escritor 
ter ido morar no Belenzinho, 
no prédio denominado pelos 
estudantes de ‘Minarete’.

Benjamim havia acabado 
de se formar em Direito e, 
retornando a Pindamonhan-
gaba, dedicou-se à política 
com pretensão de ocupar o 
cargo de prefeito. Para tanto, 
precisava incomodar a situa-
ção municipal e nada melhor 
que se valer de um órgão da 
imprensa para atingir seu 
objetivo. Como precisava 
de alguém que soubesse es-
crever procurou Monteiro 
Lobato e a equipe de intelec-
tuais daquela célebre repú-
blica do Belenzinho, da qual 
também fazia parte o poeta 
pindamonhangabense, Raul 
de Freitas.

A sugestão de batizar o 
jornal com o mesmo nome 
que haviam batizado a resi-
dência onde conviviam na-
quele bairro de São Paulo 
foi do próprio Lobato. Logo 
no primeiro número do se-
manário explicaram aos lei-
tores que chamavam mina-

rete “aquelas esguias torres 
islâmicas, de cujo topo, ao 
cair da tarde, os muezins 
convocam os fi éis à prece”, 
e Lobato fazia a pitoresca 
comparação: “Um jornal é 
um minarete de cujo topo o 
jornalista dá milho às gali-
nhas da assinatura e venda 
avulsa”.

O escritor conta em ‘A 
Barca de Gleyre’, obra onde 
reúne suas correspondên-
cias, que o formato inicial do 
Minarete, 25x35cm, era “ca-
libre insufi ciente para abalar 
a fortaleza do situacionismo 
político local”. Seis meses 
depois de sua criação o jor-
nal passou a sair na medida 
30x43cm – “e a fortaleza 
empalideceu”, conta Lobato 
destacando que “com qua-
tro anos de bombardeio a 
situação veio abaixo e glo-
riosamente chamuscado de 
pólvora, Benjamin subiu à 
prefeitura”.

É oportuno ressaltar 
que a oposição vencida por 
Benjamin Pinheiro trata-
va-se nada menos que o 
Dr. Francisco Marcondes 
Romeiro, aquele que entre 
os inúmeros feitos para o 
município fora responsá-
vel pelo primeiro serviço de 
captação de água encanada 
de Pindamonhangaba. Água 
vinda do manancial do cór-
rego do Felipe, no Trabiju.                                                                                          
Em Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos” 
(1922), Athayde Marcondes 
conta que foi durante a ad-
ministração de Benjamin 
que se estabeleceu a ilumi-
nação elétrica, contrato fei-
to feito por ele. Conforme 

Athayde, em 1911, depois 
de ter abandonado a políti-
ca, Benjamin entrou para a 
magistratura, tendo sido no-
meado promotor público da 
Comarca de Bauru (comar-
ca inaugurada em 9/3/1911 
pelo também pindamonhan-
gabense, juiz de direito Dr. 
Rodrigo Romeiro)

Algum tempo depois, de-

mitiu-se desse cargo e pas-
sou a advogar em São Pau-
lo, onde casou-se com Alice 
Pinheiro. Com a morte de 
sua mãe, dona Emília Pi-
nheiro, retornou a Pinda-
monhagaba e assumiu a 
direção da fazenda de café 
da família, passando a ser 
agricultor.

Capa da edição nº 1 do ‘Minarete’  

“Bazar do SOS” 
continua funcionando 

O Serviço de Obras So-
ciais de Pindamonhanga-
ba informa que segue com 
as atividades do “Bazar do 
SOS”, com roupas novas, 
seminovas e preços espe-
ciais. O objetivo é arrecadar 
fundos para o desenvolvi-
mento de projetos em prol 
de pessoas em condições de 
vulnerabilidade social.

O Bazar está localizado 
em frente a Praça da Liber-
dade (praça da feira livre), 
rua José Martiniano Vieira 
Ferraz, nº. 245, no centro.  

O SOS é uma entidade 
fi lantrópica que atende a 
população carente do mu-
nicípio há quase 50 anos, 
por meio de ações como 
distribuição de cestas bá-
sicas e realização de cur-
sos profi ssionalizantes. 

A instituição fi ca na rua 
Frederico Machado, nú-
mero 270, no bairro São 
Benedito (próximo à San-
ta Casa de Misericórdia). 
Mais informações pelos 
telefones: 3642-2787 ou 
3642-3023. 

Divulgação

Amor ao próximo: 
passe adiante!            

       

Doar tempo, talento e solidariedade, 
e depois, descobrir que a vontade de 
ajudar o próximo também se torna 

combustível para transformação da própria 
vida. Assim é o trabalho voluntário: ele alegra 
quem recebe e satisfaz quem realiza.

Neste contexto, Pindamonhangaba ganhou 
mais um projeto com este intuito, o de ajudar 
pessoas. Trata-se da “Cia. Colhendo Sorrisos”. A 
exemplo da companhia “Doutores da Alegria’, a 
iniciativa realiza visitas em hospitais, em lares de 
idosos e de crianças, além de promover eventos 
em locais que têm pessoas em situações de 
vulnerabilidade social. 

A companhia conta com voluntários que com 
um jaleco, um nariz de palhaço e muito amor se 
dedicam a transformar “solidão” em alegria.

Na edição de hoje compartilhamos um 
pouco da história desse grupo que surgiu com 
a missão de “fazer de um sonho particular uma 
inspiração para muitos”. Hoje eles são mais de 
20 colaboradores, que juntos realizam visitas 
em lares de idosos e de crianças, em hospitais, 
além de organizarem eventos em diversos locais 
vulneráveis da cidade, sempre levando música, 
dança e muita vontade de ouvir e de acolher. 

Se você tem o desejo de transformar 
realidades, esses grupos podem ser ótimas 
iniciativas para o começo de uma nova trajetória 
de trabalhos voluntários e de auxílio ao próximo.
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Bosque da Princesa recebe manutenção

MOREIRA CÉSAR INICIA O ANO 
COM LIMPEZA EM BAIRROS

Durante a última se-
mana, foi realizada uma 
manutenção periódica no 
Bosque da Princesa, em 
Pindamonhangaba. Todo 
o Bosque recebeu serviço 
de roçada e varrição, ga-
rantindo a segurança e 
o conforto da população 
que frequenta o local. 

O Bosque recebeu di-
versos eventos em 2017 e 
continuará sendo sede de 
atrações culturais ao lon-
go deste ano. Com pro-
gramações familiares, o 
local recebe contações de 
história e peças de teatro, 
além de ser o local esco-
lhido para receber o ‘Ani-
macão Legal’ por conta 
do ambiente acolhedor.

A manutenção é rea-
lizada frequentemente 
para que os visitantes 
possam aproveitar o lo-
cal da melhor maneira 
possível.

Está sendo realizada a limpeza nas margens do córrego do Barranco Alto na divisa entre o Pasin e Mantiqueira

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizan-
do serviços de remoção de 
lixo em vários pontos do 
distrito, principalmente 
em áreas verdes. Nos últi-
mos dias, as áreas benefi -
ciadas incluem os bairros 

Barranco Alto e as áreas 
verdes do Mantiqueira, do 
Taipas e do Feital.

Toda a extensão do 
córrego do Barranco Alto 
está passando pela limpe-
za e nos próximos dias a 
atenção será voltada para 

o rio Coruputuba, loca-
lizado atrás da Vila São 
João.

A limpeza será execu-
tada entre os meses de 
janeiro e fevereiro e nas 
próximas semanas a ação 
será realizada no Vale das 

Acácias e Laerte Assun-
ção.

O serviço “Pega Tudo” 
está percorrendo as ruas 
do bairro Mantiqueira, os 
moradores podem retirar 
seus entulhos para a equi-
pe possa recolher.

NOTA FISCAL PAULISTA 
DISTRIBUIRÁ R$ 6,7 MILHÕES 
EM PRÊMIOS.  BILHETES 
JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS 
PARA CONSULTA
Os usuários cadas-

trados na Nota Fiscal 
Paulista já podem con-
sultar no site da Se-
cretaria da Fazenda os 
bilhetes com que irão 
concorrer ao sorteio do 
mês de janeiro. A 110ª 
extração do programa 
distribuirá R$ 6,7 mi-
lhões em 655 prêmios.

Participam do sor-
teio os 8.769.432 con-
sumidores cadastrados 
que efetuaram compras 
no mês de setembro de 
2017 e solicitaram no-
tas fi scais com CPF e 
4.584 condomínios que 
indicaram seus CNP-
Js nos cupons fi scais. 
No total, foram gerados 
79.914.066 bilhetes ele-
trônicos que concorrerão 
aos 600 prêmios no valor 
total de R$ 5,7 milhões.

As 2.659 entidades 
sem fi ns lucrativos, que 
receberam doações de 
notas fi scais de compras 
realizadas em setembro 
de 2017, participam do 

sorteio exclusivo des-
te mês com 13.524.906 
bilhetes eletrônicos. As 
instituições concorrem 
a 55 prêmios que so-
mam R$ 1 milhão.

Para participar dos 
sorteios, o consumidor 
que pede a Nota Fiscal 
Paulista deve se cadas-
trar no site do progra-
ma e aderir ao regula-
mento. As adesões até o 
dia 25 de cada mês per-
mitem a participação já 
no mês seguinte. Uma 
vez feito o processo, 
não é preciso repeti-lo 
- a inclusão nos sorteios 
seguintes é automática. 
Cada R$ 100 em com-
pras dá direito a um 
bilhete eletrônico para 
concorrer.

Lembrando que os 
créditos podem ser uti-
lizados para pagamento 
do IPVA ou resgatados 
em dinheiro. 

Mais informações 
em: www.nfp.fazenda.
sp.gov.br.

Divulgação

A manutenção 
é realizada 
periodicamente para 
manter a qualidade 
do local para os 
frequentadores

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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 REGISTRO DE PREÇO Nº 165/2017 (PMP 34944/2017) - reabertura 
Para “aquisição de madeiras para a CIRB, conforme solicitação do Departamento de Serviços 
Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 23/01/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 
Para “aquisição de água mineral”, com entrega dos envelopes até dia 19/01/18 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.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
VENDEDORES AMBULANTES – 

PRÉ-CARNAVAL 2018 EM MOREIRA CÉSAR
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Administração – Setor de Fiscalização 
de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de munícipes interessados 
em comercializar alimentos, adereços e bebidas variadas 
como refrigerantes, suco, água, cerveja, ice e energéticos 
(exceto bebidas consideradas fermentadas como vinho 
e destiladas como, whisky, cachaça, tequila, etc) noPré-
carnaval 2018 em Moreira César.

OPré-carnaval 2018 será realizado nos dias 03 e04 de 
fevereiro de 2018, naPraça de Eventos no Vale das 
Acácias, situada entre à Avenida dos Lírios, Avenida das 
Margaridas e Rua dos Cravos –Vale das Acácias, sendo 
aberto ao público em geral.
Serão disponibilizados 20 (vinte) espaços para venda de 
alimentos em geral, bebidas e adereços, e 04 (quatro) 
espaços para venda de pipocas,ambos a serem sorteados 
entre os interessados que atenderem as exigências 
abaixo descritas:

Cada pessoa sorteada poderá utilizar espaço máximo 
de três metros por três metros (3x3), previamente 
demarcados;

O interessado deverá comprovar que mantém 
residência fixa a mais de três anos no município de 
Pindamonhangaba.

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar 
do sorteio para vendade produtos alimentícios, bebidas 
e adereços no Pré-carnaval 2018 em Moreira César, 
deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso 
ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José 
Augusto Mesquita, 170 – Centro, entre os dia 15 a 17 de 
Janeiro de 2018, no horário das 8h00 às 17h00. 

1.2 – Deverá constar no pedido:
Cópia do RG e CPF;
Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa 
interessada em trabalhar no evento;
Comprovante (conta de luz, água ou IPTU) que reside no 
município a mais de três anos;
Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

1.5 – Os sorteados para trabalhar noXI Festival de 
Marchinha 2018, não poderão se inscrever para o Pré-
carnaval de Moreira César;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos, 
adereços e bebidas variadas como refrigerantes, 
suco, água, cerveja, ice e energéticos (exceto bebidas 
consideradas fermentadas como vinhos edestiladas 
como, whisky, cachaça, tequila, etc), no Pré-carnaval 
2018, no endereço acima supracitado, sendo a localização 
das barracas será marcadas pela Administração Pública e 
definidas por sorteio público. 

2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especificado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de 
propagação sonora, tais como: amplificadores, aparelhos 
de som, DVDs, etc. 

2.4– O vendedor credenciado para executar a atividade 
de comércio eventual agirá exclusivamente durante 
asatividades do Pré-carnaval 2018 de Moreira César, em 
localização definida por sorteio;

2.5– O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após 
o final das atividades danoite, bem como a abertura/
montagem das barracas só pode acontecer nos seguintes 
dias e horários:
a) Sábado 03/02/2018 – a partir das 16h00 até as 23h30.
b) Domingo 04/02/2018 – a partir das 16h00 até as 
23h30.

2.6– É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;

2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;

2.8– A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;

2.9 – Em hipótese alguma será permitido ao credenciado 
a venda, mesmo apenas com o produto em mãos, em 
local fora do demarcado pela Administração Pública e 
definido por sorteio, sob pena de cassação da licença e 
autuação conforme previsto na legislação vigente;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 19 de 
Janeiro de 2018, no auditório da Prefeitura, sito à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso 
ou outro local designado pela prefeitura, às 15h30.
3.1.1 – Caso haja mais inscritos que o número de 
pessoas comportadas no auditório, o sorteio passará 
a ser realizado em local previamente informado através 
dos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura (site: 
<www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia 
18/01/2018;

3.1. – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) 
minutos de antecedência para identificação;

3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente 
inscritos no período citado anteriormente que estiverem 
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo 
no momento da inscrição;

3.3 – O sorteio irá definir por ordem crescente de 1 a 20 
a localização dos vendedores que irão exercer a atividade 
na Praça de eventos do Vale das Acácias e também das 4 
vagas de vendedores de pipocas.

3.4–Na ocasião, serão sorteados 6(seis) suplentes para 
os vendedores de alimentos, bebidas e adereços e 2 
(dois) suplentes para os vendedores de pipocas, caso 
haja desistência dos sorteados;

3.5 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou 
em dia seguinte uma foto 3x4 devidamente identificada na 
parte posterior para elaboração das licenças.

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 22 e 
23 de Janeirodas 8h00 às 17h00, mediante pagamento 
do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço 
Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias 
damatinê do Carnaval 2017) e de acordo com os produtos 
comercializados pelo vendedor, considerando a de maior 
valor, sendo elas:
 a) 2UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba)  para vendedores de 
adereços, alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; 
R$ 180,36.
 b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 90,18.

4.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 
23/01/18 acarretará na perda da vaga e convocação dos 
suplentes;

4.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 24/01/18, 
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 25/01/18;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ficará vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – As barraca poderão permanecer montados na praça 
durante os dois dias do Pré-carnaval 2018 de Moreira 
César (03 e 04/02/2018);
5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança 
das barracas deixados na praça pelos mesmos;

5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;

5.4 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço de 3m por 3m destinados à barraca;
5.4.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante deverá permanecer dentro dos 
limites da barraca;

5.5 – Não serão feitas trocas de localização das barracas, 
salvo motivo de força maior, devidamente expresso pela 
fiscalização;

5.6 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer produto 
que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos 
em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores 
de 18 anos;
 5.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora 
da barraca;
 5.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no 
ato da fiscalização;
 5.6.6 – Comercialização de produtos fora do 
local determinado;

5.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.

6 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 15 a 17 de Jan das 8h           
às 17h

Sorteio dos                    
espaços 19 de Janeiro 15h30

Entrega das licenças 
aos sorteados 22 e 23 Jan das 8h        

às 17h

Contato com          
eventuais suplentes 24 e 25 Jan -

Retirada da licença 
pelos suplentes 24 e 25 Jan vide item 

4.5

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDA DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS E ADEREÇOS –
CARNAVAL 2018no PARQUE DA CIDADE

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Administração – Setor de 
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital 
de Chamamento, torna pública a convocação de 
munícipes interessados em comercializar alimentos, 
adereços e bebidas variadas como refrigerantes, 
suco, água, cerveja, ice e energéticos (exceto bebidas 
consideradas fermentadas como vinho e destiladas 
como, whisky, cachaça, tequila, etc),nos eventos 
oficiais do Carnaval 2018 no Parque da Cidade.

O Carnaval 2018 será realizado nos dias 10, 11, 12 
e 13 de Fevereiro de 2018, no Parque da Cidade 
(Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) – 
localizado às margens do Anel Viário, sendo aberto 
ao público em geral. Serão disponibilizados 34(trinta 
e quatro) espaços, sendo 10 (dez) vagas destinas a 
Food Trucks/Trailers e 20 (vinte) vagas destinadas 
a barracas para vendas de alimentação em geral, 
bebidas e adereços e 04 (quatro) vagas destinadas 
a venda de pipocas, a serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo 
descritas:

Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de 
3metros por 3 metros (3x3), previamente demarcados;

As barracas autorizadas são do tipo Tenda 
sanfonada articulada de alumínio com ou sem lateral 
transparente. Como segue fotos abaixo:

A cor é ilustrativa.
As cores autorizadas são Vermelho e Verde.

Os Foods Trucks/Trailers poderão utilizar espaço 
máximo de 5 metros por 3 metros (5x3), previamente 
demarcados;

Os interessados devem estar com a documentação 
regulamentada com a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o caso;

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar 
do sorteio para venda de alimentos, bebidas e 
adereços no Carnaval 2018 – Parque da Cidade, 
deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardosoou 
na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José 
Augusto Mesquita, 170 – Centro, entre os dias 22 a 24 
de Janeiro de 2018, no horário das 8h00 às 17h00. 

1.2 – Deverá constar no pedido:
Cópia do RG e CPF;
Cópia do comprovante de residência no nome da 
pessoa interessada em trabalhar no evento;
Comprovante (conta de luz, água ou IPTU) que reside 
no município a mais de três anos;
Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos 
a serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

1.5 – Os inscritos para o sorteio das vagas do 
Carnaval 2018 no Parque da Cidade, não poderão se 
inscrever para à Matinê 2018 na Praça do Quartel;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de 
alimentos, adereços e bebidas variadas como 
refrigerantes, suco, água, cerveja, ice e energéticos 
(exceto bebidas consideradas fermentadas como 
vinho e destiladas como, whisky, cachaça, tequila, 
etc),no Carnaval 2018 no Parque da Cidade, no 
endereço supracitado, sendo a localização das 
barracas marcadas pela Administração Pública e 
definidas por sorteio público. 
 2.1.1 – Não serão liberadas licenças para 
vendedores ambulantes de qualquer tipo de produto 
em qualquer forma de comercialização em áreas 
adjacentes / próximas ao local do evento em um raio 
de 500m;

2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes 
de vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e 
cassação da devida licença conforme previsto na 
legislação vigente.

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especificado, sob 
pena de aplicação das sanções administrativas 
correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos 
de propagação sonora, tais como: amplificadores, 
aparelhos de som, TVs, DVDs, etc. 

2.4– O vendedor credenciado para executar a 
atividade de comércio eventual ou Food Truck/Trailers 
exclusivamente durante asatividades do Carnaval 
2018 no Parque da Cidade em localização definida 
por sorteio;

2.5– O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos 
após o final das atividades danoite, bem como a 
abertura/montagem das barracas só pode acontecer 
nos seguintes dias e horários:

a) Sábado 10/02/2018 – a partir das 16h00
b) Domingo 11/02/2018 – a partir das 16h00
c) Segunda Feira 12/02/2018 – a partir das 16h00
d) Terça Feira 13/02/2018 – a partir das 16h00

2.6– É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;

2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como 
documento com foto;

2.8– A atividade poderá ser exercida somente 
pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;

2.9 – Em hipótese alguma será permitido ao 
credenciado a venda, mesmo apenas com o 
produto em mãos, em local fora do demarcado pela 
Administração Pública e definido por sorteio, sob 
pena de cassação da licença e autuação conforme 
previsto na legislação vigente;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, 
realizado mediante a presença dos interessados no 
auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso ou outro local 
designado pela prefeitura, às 15h30,nos dias:

Dia 25 de Janeiro de 2018 (Quinta-feira) para 
Foods Trucks e Trailers;

Dia 26 de Janeiro de 2018 (Sexta-feira) para 
barracas e pipocas.

3.1.1 – Caso haja mais inscritos que o número de 
pessoas comportadas no auditório, o sorteio passará 
a ser realizado em local previamente informado 
através dos veículos oficiais de comunicação da 
Prefeitura (site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.
br> ou por meio do jornal Tribuna do Norte) em local 
visível a partir do dia 25/01/2018;

3.2. – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 
(trinta) minutos de antecedência para identificação;

3.3 –Apenas os devidamente inscritos no período 
citado anteriormente que estiverem presentes no dia 
e horário da realização do mesmo, poderão participar 
do sorteio, os demais acompanhantes deverão 
aguardar no saguão da prefeitura;
3.3.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de 
Protocolo no momento da inscrição;

3.4 – O sorteio irá definir por ordem crescente de 1 
a 36 a localização dos vendedores que irão exercer 
a atividadedurante o Carnaval 2018 no Parque da 
Cidade. Sendo de 1 a 12 para Food Trucks/Trailers 
e de 13 a 32 para barracas,  e 4 (quatro) para venda 
de pipocas.

3.5–Na ocasião, serão sorteados 4(quatro) suplentes 
para a vaga de Food Truck/Trailers,8 (oito) suplentes 
para os vendedores em barracas e 02 (dois) suplentes 
para a venda de pipoca, caso haja desistência dos 
sorteados;

3.5 – Os sorteados deverão entregar no mesmo 
dia ou em dia seguinte uma foto 3x4 devidamente 
identificada na parte posterior para elaboração das 
licenças.

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 
29 e 30 de Janeiro de 2018das 8h00 às 17h00, 
mediante pagamento do boleto retirado no Setor de 
Atendimento do Paço Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos 
os dias damatinê do Carnaval 2017) e de acordo 
com os produtos comercializados pelo vendedor, 
considerando a de maior valor, sendo elas:

 a) 3UFMPs (Três Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba)  para vendedores 
de Food Truck/Trailers; R$ 270,54.

 b) 2 UFMP (Duas Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba) para venda de 
alimentos, bebidas e adereços em barracas. R$ 
180,36.

 c) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do 
Município de Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 
90,18.

4.4 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 
30/01/18 acarretará na perda da vaga e convocação 
dos suplentes;

4.5 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 
31/01/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do 
dia 01/02/18;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ficará 
vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – As barracas ou Food Trucks/Trailers poderão 
permanecer montadas, caso o proprietário assim 
escolha,durante o período em que houver o Carnaval 
2018 no Parque da Cidade;

5.2 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas 
barracas ou Food Trucks/Trailers deixados no local, é 
de total responsabilidade de seus proprietários;

5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos 
após o protocolo do pedido de licença;

5.4 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas 
fora do espaço de 3m por 3m(3x3) destinados à 
barraca e nem fora do espaço destinado aos Foods 
Trucks/Trailers 5 metros por 3 metros (5x3);

5.5 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante deverá permanecer dentro 
dos limites da barraca;

5.6 – Não serão feitas trocas de localização das 
barracas, salvo motivo de força maior, devidamente 
expresso pela fiscalização;

5.7 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença 
e recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer 
produto que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro 
produtos em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a 
menores de 18 anos;
 5.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras 
fora da barraca;
 5.6.5 – Ausência da pessoa credenciada 
no ato da fiscalização;
 5.6.6 – Comercialização de produtos fora 
do local determinado;

5.8 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor 
do Departamento de Administração ou a quem for 
delegado competência expressa.

6 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 22 a              
24 de Jan

das 8h       
às 17h

Sorteiodos espaços 
para Food Truck/
Trailers

25 de 
Janeiro 15h30

Sorteio para barra-
cas e pipocas

26 de 
Janeiro 15h30

Entrega das licen-
ças aos sorteados

29 e              
30 de Jan

das 8h           
às 17h

Contato com even-
tuais suplentes

31 Jan e              
01 Fev -

Retirada da licença 
pelos suplentes

31 Jan e           
01 Fev

vide item 
4.5

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
VENDEDORES AMBULANTES – 

MATINÊ CARNAVAL 2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Administração – Setor de Fiscalização 
de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de munícipes interessados 
em comercializar alimentos, adereços e bebidas variadas 
como refrigerantes, suco, água, cerveja, ice e energéticos 
(exceto bebidas consideradas fermentadas como vinho, 
destiladas como, whisky, cachaça, tequila, etc) nos 
eventos oficiais do carnaval 2018.

A Matinê do Carnaval 2018 será realizada nos dias 10, 
11, 12 e 13 de Fevereiro de 2018, na Praça Padre João 
de Faria Fialho (Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto 
ao público em geral.Serão disponibilizados 14 (quatorze) 
espaços dos quais: 2 (dois) destinados à pipoqueiros, 
12 (doze) à barracas de alimentação em geral, bebidas 
e adereçosa serem sorteados entre os interessados que 
atenderem as exigências abaixo descritas:

Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três 
metros por três metros (3x3), previamente demarcados;

As barracas autorizadas são do tipo Tenda sanfonada 
articulada de alumínio com ou sem lateral transparente. 
Como segue fotos abaixo:

A cor é ilustrativa.

As cores autorizadas são Vermelho e Verde.

Os interessados devem estar com a documentação 
regulamentada com a Prefeitura com relação a eventos 
anteriores, se for o caso;
1 – Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar 
do sorteio para venda de alimentos, bebidas e adereços 
naMatinê do Carnaval 2018 deverão ser feitas junto 
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardosoou na Subprefeitura de Moreira 
César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, 
entre os dias 29 a 31 de Janeiro de 2018, no horário das 
8h00 às 17h00. 

1.2 – Deverá constar no pedido:
Cópia do RG e CPF;
Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa 
interessada em trabalhar no evento;
Comprovante (conta de luz, água ou IPTU) que reside no 
município a mais de três anos;
Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

1.5 – As pessoas que efetuarem inscrições para o 
Carnaval 2018 no Parque da Cidade, não poderão se 
inscrever para à Matine 2018 na Praça do Quartel;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos, 
adereços e bebidas variadas como refrigerantes, 
suco, água, cerveja, ice e energéticos (exceto bebidas 
consideradas fermentadas como vinho e destiladas como, 
whisky, cachaça, tequila, etc), nasmatinês do Carnaval 
2018 no endereço supracitado, sendo a localização das 
barracas marcadas pela Administração Pública e definidas 
por sorteio público. 
 2.1.1 – Não serão liberadas licenças para 
vendedores ambulantes de qualquer tipo de produto em 
qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / 
próximas ao local do evento em um raio de 500m;

2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especificado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.   
 2.3.1 – Fica vedada a utilização de 
equipamentos de propagação sonora, tais como: 
amplificadores, aparelhos de som, DVDs, etc. 

2.4 – O vendedor credenciado para executar a atividade 
de comércio eventual agirá exclusivamente durante 
asmatinês do Carnaval 2018;
2.5 – O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos 
após o final das atividades dodia, bem como a abertura/
montagem das barracas não podem ocorrer antes das 
14h00.

2.6 – É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;

2.7 – Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;

2.8 – A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 02/02/18 no 
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, às 15h30;

 3.1.1 – Caso haja mais inscritos que o 
número de pessoas comportadas no auditório, o sorteio 
passará a ser realizado em local previamente informado 
através dos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura 
(site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia 
01/02/2018;

 3.1.2 – Pede-se a chegada dos ambulantes 
com 30 (trinta) minutos de antecedência para identificação;

3.2 – Apenas os devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e horário 
da realização do mesmo, poderão participar do sorteio, os 
demais acompanhantes deverão aguardar no saguão da 
prefeitura;
 3.2.1 – Recomenda-se que os participantes 
estejam munidos do comprovante recebido pelo setor de 
Protocolo no momento da inscrição;

3.3 – O sorteio irá definir por ordem crescente de 1 a 12 
a localização dos vendedores que irão exercer a atividade 
durante amatinê doCarnaval 2018;

3.4 – O mesmo será válido para as 2 (duas) vagas de 
pipoqueiro;

3.5 –Na ocasião, serão sorteados 4(quatro) suplentes 
para os vendedores de alimentos, bebidas e adereços e 1 
(um) suplente caso haja desistência de pipoqueiro;

3.6 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou 
em dia seguinte uma foto 3x4 devidamente identificada na 
parte posterior para elaboração das licenças.

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 05 e 
06 de Fevereiro de 2018das 8h00 às 17h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias 
da Matinê do Carnaval 2018) e de acordo com os produtos 
comercializados pelo vendedor, considerando a de maior 
valor, sendo elas:

 a) 2UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba)  para vendedores de 
adereços, alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; 
R$ 180,36.

 b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 90,18.

4.4 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 06 
de Fevereiro de 2018 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;

4.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 07/02/18, 
devendo retirar sua licença até as 17h00 do dia 08/02/18;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ficará vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – As barracas poderão permanecer montadas na praça 
durante o período em que houver a Matinê do Carnaval 
2018(10,11,12 e 13 de Fevereiro de 2018), caso seja de 
interesse do proprietário do mesmo;

5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança 
das barracas deixadas na praça pelos ambulantes;

5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;

5.4 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço de 3m por 3m destinados à barraca;
5.4.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante deverá permanecer dentro dos 
limites da barraca;

5.5 – Não serão feitas trocas de localização das barracas 
ou pipoqueiros, salvo motivo de força maior, devidamente 
expresso pela fiscalização;

5.6 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer produto 
que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos 
em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores 
de 18 anos;
 5.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora 
da barraca;
 5.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no 
ato da fiscalização;

5.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.

6 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 29 a 31 de Jan das 8h        
às 17h

Sorteio 02 de Fevereiro 15h30

Entrega das 
licenças aos 
sorteados

05 e 06 de Fev. das 8h               
às 17h

Contato com 
eventuais su-
plentes

07 e 08 de Fev. -

Retirada da 
licença pelos 
suplentes

07 e 08 de Fev. vide item 
4.5

LEI N.º 6.084, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.

Institui o Programa ADOTANDO PISTAS DE SKATE.
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 129/2017, de autoria do 
Vereador RENATO Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

 VEREADOR CARLOS MOURA - 
MAGRÃO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou 
e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

 Art. 1º Fica instituído o Programa ADOTANDO 
PISTAS DE SKATE que, nos termos desta Lei, permitirá 
ao Município, pessoas físicas ou jurídicas a preservação, 
recuperação e manutenção das Pistas de Skates.
 Parágrafo único. A concretização deste 
programa entre o Poder Público e a Poder Privado, deverá 
também incluir Projetos Sociais como aulas, educação 
esportiva, campeonatos, etc.
   
 Art. 2º Poderá ser estabelecido como 
contrapartida para a manutenção das Pistas de Skate 
a utilização do espaço concedido para promoção de 
publicidade, bem como eventos abertos ao público em 
geral.

 Art. 3º A propaganda terá dimensões 
adequadas ao espaço cuidado pela entidade de forma a 
não descaracterizar o seu visual.

 Art. 4º A implantação da publicidade 
dependerá da aprovação de cronograma elaborado pela 
Prefeitura.
  
  Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
 Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2018.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 10.318, DE 08 DE 
JANEIRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 
5.751, de 24 de fevereiro de 2015 e de acordo 
com a Sindicância nº001/2018 constituída através 
da Portaria Interna nº 10.317, de 08 de janeiro 
de 2018, Resolve Determinar o afastamento 
preventivo da servidora Shirley Cristina de Abreu, 
chefe de laboratório de análises clínicas, matrícula 
445900, lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social/DAS, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias contados a partir de 09 de janeiro 
de 2018, sem prejuízo de seus vencimentos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em  08 de janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 41.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.11.2017.
Às dez horas do dia seis de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos 
Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 40.ª Sessão Ordinária, realizada em 23.10.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0131/17 Marcos de Gois. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0109/17 Francisco Carlos Circio. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2017.

Ata da 41.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.11.2017.
Às 13 horas e 30 minutos do dia 07 de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Primeira Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.11.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0105/17 José Claudomiro Afonso da Silva, 1-0111/17 Fernanda Carolina de Oliveira e 
1-0114/17 Oswaldo de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2017.

Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.11.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 41.ª Sessão Extraordinária, realizada em 07.11.2017. Na 
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos 
Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0130/17 Marcos de Gois. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0102/17 Rosana Rodrigues de Mello.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 13  de novembro de 2017.

Ata da 42.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.11.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença 
dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Ordinária, realizada em 13.11.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0149/17 Tania de Oliveira Ferreira e 1-0155/17 Marcos Paulo Delphino. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2017. 

Ata da 43.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.11.2017.
Às treze horas e 30 minutos do dia vinte de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Terceira Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio 
José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em 14.11.2017. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0158/17 Vanessa Cristina Cardoso Carvalho e 1-0161/17 Osvany Luiz 
Campanhola. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0117/17 Carmem 
Lidia Zaitune Pamplin Rodrigues e 1-0129/17 Vera Augusta Pereira Ribeiro. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba,   20 de novembro de 2017.

Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.11.2017.
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Ordinária, realizada em 20.11.2017. Na ORDEM 
DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0134/17 Paulo Toledo da Matta e 1-0167/17 Breno da Silva Rossler. II– RELATOR: 
Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0126/17 Rodrigo Nogueira Gasparini. VI – 
EXPEDIENTE: Ofício 031/17-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da 
JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, 
que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2017.
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Entidades socioassistenciais � rmam parcerias 
com a prefeitura para 2018

A Diretoria Municipal 
de Assistência Social de 
Pindamonhangaba ini-
ciou o ano convocando as 
18 entidades sociais habi-
litadas para a celebração 
dos termos de parceria 
para a execução de servi-
ços, programas e benefí-
cios da Assistência Social 
no ano de 2018. Todas as 

entidades participaram 
do Edital de Chamamento 
Público nº 002/2017, que 
atende aos requisitos do 
Marco Regulatório da Or-
ganizações da Sociedade 
Civil, nos termos da Lei nº 
13.019/2014.

O Edital foi aberto em 
29 de setembro de 2017 
e fi nalizou seus resulta-

dos em 1º de dezembro 
de 2017, com grande êxito 
– o que possibilitou que o 
departamento pudesse or-
ganizar todos os processos 
com agilidade para que, 
sem atrasos, as entidades 
pudessem no dia 2 de ja-
neiro de 2018 assinar seus 
contratos. 

“Estas parcerias são de 

Assinatura do Termo de Colaboração do Lar São Vicente de Paulo

Pinda terá linhas especiais 
de ônibus durante carnaval

suma importância para a 
Rede Socioassistencial do 
município no âmbito da 
Assistência Social, pois de-
senvolvem atividades que 
atendem crianças, adoles-
centes, jovens, mulheres, 
pessoas com defi ciências 
e idosos, com variadas 
ações em cada segmento. 
Vale ressaltar que todas as 
ações estão inseridas no 
rol da Assistência Social 
e se dividem em Proteção 
Social Básica, Proteção 
Social Especial de Média e 
Alta Complexidade”, disse 
a diretora de Assistência 
Social do município, Ana 
Paula Almeida Miranda. 

Na Proteção Social Bá-
sica estão ações como os 
Centros de Convivência 
para Crianças e Adoles-
centes e Idosos, os Pro-
gramas Socioassistenciais 
e os Benefícios Eventuais, 
como concessão de ces-
tas básicas. Na Proteção 
Social Especial de Média 
Complexidade estão dois 
serviços tipifi cados o Ser-
viço a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liber-
dade Assistida e de Pres-
tação de Serviços a Comu-
nidade e o Serviço para 

Pessoas com Defi ciência, 
Idosas e seus Familiares. 
Por último, na Proteção 
Social de Alta Complexi-
dade estão os acolhimen-
tos de crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas 
de rua.

Como novidade, o mu-
nicípio contará agora com 
duas vagas de acolhimen-
to para Idosos com Grau 
de Dependência III, cabe 
destacar que o Plano Plu-
rianual da Assistência 
Social para o quadriênio 
2018-2021 coloca como 
meta a inclusão de cinco 
vagas deste tipo e já para 
2018 foi possível a o im-
plemento de duas dessas 
vagas, parceria esta fi rma-
da com o Lar Irmã Terezi-
nha, entidade de excelên-
cia que já atua na área. 

Ainda foi possível o 
incremento de verba des-
tinado ao Acolhimento de 
Crianças - de 0 a 12 anos 
incompletos - no municí-
pio, serviço este executado 
pelo Lar da Criança Irmã 
Julia. “O departamento, 
juntamente com o prefeito 
Isael Domingues, tomou a 
iniciativa de identifi car os 
pontos mais críticos refe-
rentes ao repasses de ver-

bas, tendo em vista que as 
mesmas não sofrem rea-
justes há alguns anos, e de 
acordo com prioridades 
de serviços para a Assis-
tência Social e as receitas 
do município, serão feitos 
os reajustes. A primeira 
entidade a ser comtem-
plada foi o Lar Irmã Julia, 
devido à complexidade de 
seu trabalho e também 
e do défi cit fi nanceiro já 
existente na instituição”, 
contou a diretora. “Dessa 
forma, esperamos atender 
as demandas do municí-
pio na área da Assistência 
Social com mais qualida-
de e agilidade, nas quais 
as parcerias fi rmadas e 
o processo de assinatura 
dos Termos de Colabo-
ração são fundamentais 
para isso. Acreditamos 
que a celeridade na fi na-
lização do processo de 
celebração das parcerias 
evitará o atraso nos re-
passes fi nanceiros, o que 
irá refl etir positivamente 
na atuação das entidades, 
e consequentemente no 
melhor atendimento da 
população usuária da As-
sistência Social de Pinda-
monhangaba”, fi nalizou 
Ana Paula.

Prefeitura e Viva Pinda alinham implantação das linhas extras durante o Carnaval

CARNAVAL EM MOREIRA CÉSAR
Para o dia 3 de fevereiro (sábado), dia em que haverá 

desfi le do Bloco Juca Teles em Moreira César, e apre-
sentação do Grupo Paranga de São Luiz do Paraitinga, 
na praça do Vale das Acácias, haverá linhas especiais 
de ônibus saindo do Vale das Acácias com destino ao 
centro da cidade - até a meia noite.

O mesmo ocorrerá no dia 4 (domingo), quando o dis-
trito receberá desfi le do bloco Barbosa e haverá apre-
sentações do Dj Yago e do grupo Sambatuque - na praça 
do Vale das Acácias. 

CARNAVAL NO LARGO DO QUARTEL
Para quem for acompanhar as “Matinoites” no Largo 

do Quartel, entre os dias 10 e 13 de fevereiro (sábado a 
terça-feira), haverá linhas especiais saindo do Arareta-
ma e de Moreira César com destino à Praça do Quartel.

No pós-evento, haverá linhas extras saindo do centro 
(até meia noite) com destino às principais regiões: bair-
ros centrais, zona oeste (Araretama), Moreira César, 
zona leste (Feital/Cidade Nova). 

CARNAVAL NO PARQUE DA CIDADE
Quem for ao Parque da Cidade (dia 10 - sábado - até 

dia 13 - terça-feira) contará com um ponto de ônibus 
especial - que será montado na avenida Prof. Manoel 
César Ribeiro - com linhas extras e horários estendidos 
até meia noite para os principais pontos da cidade: bair-
ros centrais, zona oeste (Araretama), região de Moreira 
César, zona leste (Feital/Cidade Nova). 

Os foliões que forem se divertir no “Carnaval Solidário 2018” de Pindamonhangaba contarão com linhas 
especiais de ônibus. A implantação das linhas extras foi defi nida entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a 
Viva Pinda - empresa responsável pelo transporte público no município. 

SISTEMA ESPECIAL DE TRÂNSITO
Além das linhas especiais de ônibus para comodidade dos foliões, a Prefeitura de Pindamonhangaba está 

realizando um estudo viário na região do Parque da Cidade, Largo do Quartel e Moreira César, para organizar 
e dar fl uidez ao trânsito da cidade.

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba 
ganha companhia de 
‘Doutores da Alegria’
A “Cia. Colhendo Sorrisos” realiza visitas em 
hospitais, lares de idosos e de crianças, além de 
promover eventos em lugares vulneráveis da cidade

Ajudar o próximo também transforma a vida dos voluntários

TEXTO: JOYCE DIAS

Com o objetivo único: levar 
alegria aos que precisam, 
nasce a “Cia. Colhendo 

Sorrisos”, em Pindamonhan-
gaba. Seguindo a tradição dos 
“Doutores da Alegria”, a compa-
nhia conta com voluntários que 
com um jaleco, um nariz de pa-
lhaço e muito amor se dedicam 
a transformar qualquer solidão 
em muita alegria.

O projeto foi idealizado por 
Milla Souza que decidiu fazer do 
seu sonho uma inspiração para 
muitos. Mais conhecida por 
‘Doutora Artéria’, Milla sentiu 

que precisava de mais trabalhos 
como este na cidade e começou 
a unir um grupo de pessoas que 
também desejava mudar essa 
realidade.

Hoje a Cia. conta com mais 
de 20 colaboradores, que jun-
tos realizam visitas em lares de 
idosos e de crianças, hospitais, 
além de organizarem eventos em 
lugares humildes da cidade. Os 
voluntários se unem e adquirem 
os recursos necessários somente 
por meio de doações. Já que a 
Cia. além de proporcionar muita 
alegria, oferece para as crianças 
pinturas de rosto, ofi cinas de de-
senho e esculturas de balões.

Universo paralelo

Os voluntários que durante o 
dia são professores, advogados, 
estudantes entre outras profi s-
sões, aprendem a desenvolver 
esse trabalho por meio da união 
entre eles. O aprendizado de um 
é compartilhado para todos com 
o intuito de oferecer o melhor 
deles para quem precisa. E foi 
por meio dessa harmonia, com 
o objetivo único de ajudar o pró-
ximo que a companhia percebeu 
que começou a transformar a 
vida dos próprios voluntários.

“Eu estava passando por um 
momento difícil, porque eu ti-
nha perdido minha mãe, e só de 
saber que eu estou ajudando al-
guém e estou contribuindo com 
alguma coisa, minha vida mu-
dou completamente”, declara 
Vanessa Servilha – uma das pri-
meiras voluntárias que começou 
a participar do projeto. “Estar 
com a companhia é uma alegria, 
e ver a alegria dos outros é mui-
to melhor”, acrescenta.

Márcia Soares, também faz 
parte da iniciativa “Colhendo 
Sorrisos” e ela conta que está 
em tratamento para vencer uma 
leucemia, mas que estar com a 
companhia neste momento é 
encontrar a sua recuperação. 
“A minha cura está na alegria”, 
argumenta. “Eu sei o que um 
paciente sente quando vê um 
‘doutor da alegria’”, conta Már-
cia, que decidiu entrar no pro-
jeto para mudar a realidade 
que ela presencia nos hospitais. 
“Você transformar a vida de um 
paciente, é muito bom, é grati-
fi cante, é um amor sincero, eu 
vejo que é a minha cura mes-
mo”, revela.

Companhia conta com mais de 20 voluntários

Grupo de voluntários se une para levar alegria aos que precisam

“Colhendo Sorrisos” em uma visita ao lar de idosos

A “Companhia Colhendo 
Sorrisos realiza 
apresentações musicais e de 
dança durante suas visitas

A “Companhia Colhendo 
Sorrisos realiza 
apresentações musicais e de 
dança durante suas visitas

A “Companhia Colhendo 
Sorrisos realiza 
apresentações musicais e de 
dança durante suas visitas
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