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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-900, Fone: (12) 
36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Físico nº:
0502437-97.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Liberalino de Souza Leite

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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 Tributos Municipais. 
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) especifi cados, 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 sufi cientes para satisfação do 
débito.
Executada: Liberalino de Souza Leite
Documentos da Executada: Informação indisponível 
Execução Fiscal nº: 0502437-97.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Municipais
Data da Inscrição: 08/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4050720
Valor da Dívida: R$ 732,19
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de novembro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia
I REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Data: 06 de fevereiro de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o ano de 2017.
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o ano de 2017.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema específi co:
“Como combater a pichação em Pindamonhangaba ?” – tema a ser apresentado pelo Secretário de 
Proteção e Bem Estar, Coronel José Sodário Viana da Prefeitura Municipal.
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro
• Palavra aberta à Comunidade
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo
• Encerramento
Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 06/03/2018
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2018.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

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 137/2017 (PMP 29946/2017) – reabertura 
Para “aquisição de fi lme radiográfi co para impressoras dry por um período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 16/02/18 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. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de VALDIR GONÇALVES, em virtude do mesmo não ter 
sido encontrado nos endereços indicados, em diligências efetuadas no protocolo nº 173.041, e 
atendendo ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente a R$ 18.436,96 em 24/01/2018, além das despesas de 
intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência 
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
144440047157, fi rmado em 29 de junho de 2012, garantido por alienação fi duciária, registrado 
sob nº 06, na matrícula nº 49.006, tendo por objeto o imóvel situado na RUA IGNACIO CABRAL 
MOREIRA Nº 160, RESIDENCIAL ANDRADE, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.402-530. O 
prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, 
sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2018.

ANA CATARINA PEDROSA
- Ofi cial Substituta -

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Ofício nº.187/2017 – DPRAS.  Pindamonhangaba, 20 novembro de 2017.
A 
Jadna da Rosa Pereira ME
Rua Dr. Gustavo de Godoy, 161 - Centro.
Pindamonhangaba, SP. 
CEP: 12.400-040  
Em atenção ao processo nº. 31888 de 19/10/2017 no qual solicita o cadastro/licença funcionamento 
inicial, informamos que para prosseguimento, deverá apresentar cópia dos documentos que segue:
• Projeto Aprovado e seus memoriais para atividade a ser explorada;
A documentação deverá ser entregue, em um prazo de 05 dias, sito a Rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, 590 – São Benedito, nesta.
O não atendimento do presente acarretará no indeferimento do pedido e posterior arquivamento. 
Maiores informações, Tatiane/Mara pelo telefone (12) 3644-5948. 
Atenciosamente.

Rafael Lamana
Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

SINDICATO RURAL DE PINDAMONHANGABA
Rua Dr. Frederico Machado nº 65, Centro – Pindamonhangaba

CNPJ sob o nº: 54.125.851/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, 

CONSELHO FISCAL, DELEGADOS REPRESENTANTES PERANTE A FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO E RESPECTIVOS SUPLENTES

Pelo presente Edital, que está afixado na sede social da entidade, ficam convocados todos os 
associados quites e em pleno gozo de seus direitos Sindicais, nos termos do artigo 15 do Estatuto 
Social, a comparecerem à Assembleia Geral para Eleição da Nova Diretoria, nos termos seguintes:
a). A eleição ocorrerá em 02/03/2018, em primeira convocação, às 08h na Rua Dr. Frederico 
Machado, nº 65, Centro, Pindamonhangaba e, terminará às 17h.
b). O registro das chapas poderá ser feito de 31/01/2018 à 09/02/2018 das 09h às 12h e das 14h às 
16h, na sede do Sindicato (art. 17 do Estatuto).
c). O prazo para impugnação das candidaturas é de 03 (três) dias, por associados quites com a 
tesouraria, a contar da afixação da relação das chapas registradas (art. 53 do estatuto).
d). Não havendo quórum na primeira convocação, a segunda convocação realizar-se-á no mesmo 
dia 02/03/2018 às 09h, na sede do Sindicato, na forma do art. 39, § 1º do Estatuto, encerrando-se 
a votação às 17h.
e). A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da administração anterior (art. 62 
do estatuto).

Conselho de Segurança retoma 
reuniões mensais e debaterá pichações

ERALG

O Conselho Comunitá-
rio de Segurança de Pin-
damonhangaba retoma, 
no mês de fevereiro, as 
reuniões mensais da en-
tidade com a participação 
da sociedade. A novidade 
para este ano será o local 
do encontro que passará 
agora a ser realizado no 
auditório da Acip (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhanga-
ba).

As reuniões do Conseg 
acontecem sempre na pri-
meira terça-feira de cada 
mês e a diretoria da en-
tidade está convidando a 
população a participar da 
primeira reunião ordiná-
ria de 2018, que aconte-
cerá no próximo dia 6 de 
fevereiro, às 19 horas.

Pichação
De acordo com o pre-

sidente do conselho, Ale-
xandre Pió, dois assuntos 
de grande importância 
estão na pauta do próxi-
mo encontro: o balanço 
dos índices de segurança 
do ano de 2017 em Pinda-
monhangaba e o progra-
ma de combate à picha-
ção que será colocado em 
prática pela prefeitura do 
município e será exposto 
pelo Ssecretário de Prote-
ção e Bem Estar ao Cida-
dão, José Sodário Viana.

Participarão do encon-
tro: delegado titular da 
Polícia Civil do municí-
pio, Dr. Vicente Lagioto; 
comandante da Compa-
nhia da Polícia Militar, 
capitã Lucimeire Jerôny-
mo, demais autoridades, 
presidentes de associação 
de moradores de bairro 
e população em geral. A 
Acip está localizada na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 44 – centro. 

Estado fi rma convênios com TCE para 
ampliar transparência e controle externo

O governador Geral-
do Alckmin assinou, na 
segunda-feira (29), con-
vênios com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). 
O objetivo é aprimorar e 
agilizar o intercâmbio de 
informações entre o gover-
no estadual e o TCE, o que 
vai ampliar a transparência 
e fortalecer o controle ex-
terno.

“O governo do Estado 
de São Paulo, pelo terceiro 
ano consecutivo, foi o pri-
meiro lugar do Brasil em 
transparência no ranque-
amento da Controladoria 
Geral da União. Dando 
prosseguimento nesse tra-

balho, hoje assinamos dois 
convênios e três protocolos 
com o Tribunal de Contas 
do Estado e o Ministério 
Público do Estado”, disse 
o governador Geraldo Al-
ckmin ao fi rmar os termos 
com Arquivo Público, Ou-
vidoria-Geral, Secretaria 
da Fazenda, Detran SP e 
Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (Jucesp).

O Arquivo Público auxi-
liará o TCE na gestão e pre-
servação de documentos, e 
no cumprimento da legis-
lação de acesso a informa-
ção. Também serão realiza-
dos cursos e treinamentos 
visando à qualidade e efi -
ciência da gestão pública 
e a execução das normas 
arquivísticas.

A Ouvidoria estadual 
prestará consultoria junto 
a TCE, para que incentive a 
implantação de ouvidorias 
em todos os municípios 
do Estado de São Paulo. 
A composição de ouvido-
ria tem se mostrado uma 
ferramenta cada vez mais 
efi caz na interlocução com 
o cidadão e no cumprimen-
to das normas de acesso à 

informação previstas na 
Lei federal nº 12.527/2011. 
Além de cursos e treina-
mentos, será produzida 
uma cartilha com orienta-
ções, “Ouvidoria – primei-
ros passos”, para distribui-
ção aos municípios.

A troca de informações 
com a Secretaria da Fa-
zenda auxiliará o tribunal 
no controle da formação 
da base de preços médios 
para compras realizadas 
pelo governo. Para isso, o 

TCE acompanhará as notas 
fi scais emitidas pelas em-
presas e, a partir daí, ter a 
referência dos preços pra-
ticados no mercado. A pri-
meira fase da formatação 
da base de preços será para 
mercadorias do grupo de 
medicamentos e alimentos.

Com o Detran.SP, o 
convênio prevê que o TCE 
acesse informações refe-
rentes a veículos de muni-
cípios sob sua fi scalização, 
o que permitirá um contro-

le mais efi ciente das frotas 
públicas.

Já o convênio assinado 
com a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo dará 
ao TCE o acesso ao banco 
de dados dos cadastros de 
empresas. A medida per-
mitirá que o tribunal rea-
lize, com mais efi ciência e 
agilidade, cruzamento de 
informações que aprimora-
rão a fi scalização de licita-
ções realizadas pelos muni-
cípios e pelo Estado.

Sidney Beraldo, presidente do TCE, assina os convênios 
no Palácio dos Bandeirantes

Divulgação

Divulgação

As reuniões mensais são abertas à população e contam com a presença de autoridades policiais da cidade


