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1ºREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

 
Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAos membros 
do CME para comparecerem:  

 
Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito 
Data: Dia 07 de fevereiro de 2018 
Horário: 18:30 h em primeira convocação 
19:00 h em segunda convocação, com a seguinte pauta: 
 

1º)  Apreciar e homologar o Calendário Escolar-2018 unificado das Escolas Municipais de 
Pindamonhangaba, apresentado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba. 
2º)  Apresentar o Calendário de reuniões ordinárias do CME, aprovado para o ano de 
2018. 
 
 
  Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018 
 
   
 
 

 
 
 

Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

 
 
 

 
 

Pindamonhangaba, 7 de fevereiro de 2018 Tribuna do Norte 5

eralG
Palacete 10 de Julho tem novas 
exibições gratuitas de cinema

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme 
prevê seu Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus 
associados quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus 
a associados ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato 
que ora se finda, e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o 
mandato 2018/2020, a realizar-se dia 15 de Fevereiro de 2018, quinta-feira às 19:30min., em seu 
auditório, situado na Rua Deputado Claro César 44, nesta cidade.  Havendo quórum de 50% (cin-
quenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia 
se realizará em 1ª (primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com 
qualquer número de associados.

Pindamonhangaba, 01 de Fevereiro  de 2018.

Thiago Alves Derrico -  Presidente
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EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

EXERCÍCIO 2018 

 

 EXTRATO PARCERIA Nº 44/2018 
 Processo Administrativo: Nº 1487/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes 
em Risco                                                                 

 Objeto: Proteção especial de alta complexidade, na 
modalidade abrigo institucional, para 
adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, 
até o limite de 20 vagas. 

 Prazo: 31/01/2019 
 Valor: R$ 521.940,51 
 Data da assinatura: 01/02/2018 
 EXTRATO PARCERIA Nº 45/2018 
 Processo Administrativo: Nº 2787 /2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes 
em Risco                                                                 

 Objeto: Proteção especial de alta complexidade, na 
modalidade abrigo institucional, para 
adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, 
até o limite de 20 vagas. 

 Prazo: 31/01/2019 
 Valor: R$ 97.000,00 
 Data da assinatura: 01/02/2018 

 

2 COL POR 14 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 003/2018 (PMP 02649/2018) 

Comunicamos o aditamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de refeições diárias para 
o corpo de bombeiros de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, para alteração do termo 
de referência, com nova abertura para o dia 22/02/2018, com recebimento dos envelopes às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.092, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento,  referente ao convênio nº 490/2017 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, para construção de 
calçadas no Bairro Araretama. A classifi cação orçamentária será:

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO  
13.20   Departamento de Infraestrutura
1016 Mobilidade Urbana
15.451.0016.2        4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                     R$ 
160.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,   1º de fevereiro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.093, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais), na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento,  referente ao convênio nº 
645/2017 fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, para reforço 
da estrutura metálica e fechamento lateral da Feira Livre Municipal. A classifi cação orçamentária 
será:

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO  
13.20   Departamento de Infraestrutura
1024   Feira Livre Mercado Municipal
15.451.0017.2  4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                   
R$ 350.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.094, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.706.000,00 (dois milhões, 
setecentos e seis mil reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente aos Termos 
de Compromisso PAC2 07748/2013 e PAC2 09084/2014 para construção de 01 creche no 
Residencial Arco Iris e 01 creche Residencial Parque das Palmeiras. A classifi cação orçamentária 
será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40 Departamento Pedagógico
1009   Ampliação de Vagas para Crianças de 0 a 03 anos
12.365.0011.5             4.4.90.51– Obras e Instalações (305)                              R$ 
2.706.000,00
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,   1º de fevereiro de 2018.

 Dr. Isael Domingues                                               João Carlos Muniz 
   Prefeito Municipal                                Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

 Anderson Plínio da Silva Alves
 Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 13/2018

Após a sessão do docu-
mentário “#Resistência” 
no dia 31 de janeiro, o Pa-
lacete 10 de Julho exibirá, 
gratuitamente, novos fi l-
mes nos dias 7 e 21 de fe-
vereiro. Em ambas datas 
as exibições começarão às 

19 horas e a distribuição 
dos ingressos será a partir 
das 18h30.

A cada dia, estarão 
disponíveis somente 50 
lugares. Sendo que, nesta 
quarta-feira (7), o fi lme 
apresentado será o “Qua-

se samba”, uma produção 
nacional dirigida e roteiri-
zada por Ricardo Targino 
e tem a classifi cação indi-
cativa para o público aci-
ma de 16 anos.

Já no dia 21, a sessão 
gratuita mostrará o do-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 005/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) RENATO JOSE DA SILVA,  respon-
sável pelo imóvel, situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/Nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito 
no município sob a sigla SO110904007000, quadra 08  lote P-07, para que efetue a limpeza 
do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietá-
rio, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme 
prevê seu Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus 
associados quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus 
a associados ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato 
que ora se fi nda, e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o 
mandato 2018/2020, a realizar-se dia 15 de Fevereiro de 2018, quinta-feira às 19:30min., em seu 
auditório, situado na Rua Deputado Claro César 44, nesta cidade.  Havendo quórum de 50% (cin-
quenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia 
se realizará em 1ª (primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com 
qualquer número de associados.

Pindamonhangaba, 01 de Fevereiro  de 2018.

Thiago Alves Derrico -  Presidente

Divulgação

O primeiro dirigível 
tripulado da América 
Latina sobrevoou Pin-
damonhangaba na ter-
ça-feira (6) e passará 
novamente pelo céu da 
cidade no dia 15 de fe-
vereiro. O ADB-3-X01 
foi construído pela Air-
ship do Brasil (ADB), 
uma empresa total-
mente nacional, e está 
em sua viagem inaugu-
ral, visitando mais de 
60 cidades, com início 
em São Carlos (SP), na 
segunda-feira (5), com 
destino ao Rio de Ja-
neiro, onde o dirigível 
chega na quarta-feira, 
permanecendo na ca-
pital fl uminense até o 
14 de fevereiro.

Segundo a Airship 
do Brasil, a aeronave 
será comercializada 
a partir de 2018 – o 
aparelho é avaliado em 
cerca de US$ 20 mi-
lhões.

Com o feito, o Bra-
sil entrou para o seleto 
grupo de países cons-
trutores de dirigíveis 
tripulados. Outras na-
ções que detêm o ciclo 
completo para cons-
truir esse tipo de ae-
ronave são os Estados 
Unidos, França, Ale-
manha, Reino Unido e 
China.

A versão fi nal do 
ABD-3 poderá ser 
aplicada em diversas 

funções, como treina-
mento de pilotos de 
dirigíveis, transporte 
de passageiros e pe-
quenas cargas, voos de 
reconhecimento, pro-
pagandas, entre ou-
tras. O aparelho tam-
bém pode ser equipado 
com   como câmeras de 
vídeo, radares e holo-
fotes.

Para estas fi nali-
dades, a aeronave foi 
projetada com 49 me-
tros de comprimento, 
17 metros de altura, ca-
pacidade de carga em 
torno de 1 tonelada, 
espaço para um piloto 
e até cinco outros ocu-
pantes. 

A companhia ini-
ciou suas atividades 
com projetos de dirigí-
veis não tripulados ra-
diocontrolados, os mo-
delos ADB-1 e ABD-2, 
testados em 2009. Ela 
também já desenvol-
veu balões cativos de 
vigilância.

O desenvolvimento 
do projeto ADB-3-X01 
teve a participação 
da Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(ANEEL) e das Cen-
trais Elétricas do Nor-
te do Brasil S.A (Ele-
tronorte).

Todo o trajeto do di-
rigível pode ser acom-
panhado pela página: 
www.adb.ind.br.

Primeiro dirigível 
da América Latina 
sobrevoa Pinda

1ºREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCAos membros do CME para comparecerem: 
Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito
Data: Dia 07 de fevereiro de 2018
Horário: 18:30 h em primeira convocação
19:00 h em segunda convocação, com a seguinte pauta:
1º)  Apreciar e homologar o Calendário Escolar-2018 unifi cado das Escolas Municipais de 
Pindamonhangaba, apresentado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação de Pindamonhan-
gaba.
2º)  Apresentar o Calendário de reuniões ordinárias do CME, aprovado para o ano de 2018.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018

Maura Prado Vieira
Presidente do CME

Divulgação

cumentário “Terreiros do 
Brincar”, que retrata a 
participação de crianças 
em vários grupos de ma-
nifestações populares em 
quatro estados brasileiros 
e a sua relação com um 
brincar coletivo, interge-
racional e sagrado. 

O fi lme tem a classi-
fi cação indicativa livre, 
permitida para todos os 
públicos.

Lembrando que essas 
exibições de cinema con-
sistem em uma realização 
do Cine Didun com apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e do Video Camp e será 
apresentada no Palacete 10 
de Julho, localizado na rua 
Deputado Claro César, 33 – 
centro.

O fi lme “Quase Samba” será a 
atração do dia 7 (quarta-feira)


