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PÁGINA 3

Samu de Pinda é aprovado 
pela Comissão do Estado

Na última quinta-feira (15), a CIB - Co-
missão Intergestores Bipartite - do Estado 
de São Paulo aprovou e homologou a inclu-

são de Pindamonhangaba no Samu Regio-
nal de Guaratinguetá.

Com essa aprovação, o Samu de Pindamo-

nhangaba poderá se habilitar junto ao Minis-
tério de Saúde e receber, em breve, recursos 
para custeio dos serviços.

De grande importância para a população, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) segue atendendo pelo 192

Cidade realiza 
ações em 
comemoração 
ao “Dia da Água”

 
O Condema – Conselho de 

Meio Ambiente de Pindamo-
nhangaba promoverá, nos dias 
21, 22 e 23, atividades em co-
memoração ao “Dia Mundial 
da Água”, celebrado dia 22 de 
março. O principal objetivo do 
evento é conscientizar a popu-
lação sobre a importância de se 
preservar a água.

PÁGINA 5

KITS DE MATERIAL ESCOLAR SÃO ENTREGUES 
PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Na última sex-
ta-feira (16), os úl-
timos kits de mate-
rial escolar foram 
entregues, contem-
plando os mais de 
14 mil alunos da 
Rede Municipal de 
Ensino de Pinda-
monhangaba.

Este ano, os 
cadernos dos kits 
trazem na capa fo-
tos e uma arte com 
pontos turísticos 
da cidade.

Os alunos da Cmei Durvalino dos Santos receberam os kits na última sexta-feira

PÁGINA 3

PÁGINA 5

PÁGINA 5

Divulgação

“Operação 
Tapa-Buraco” 
faz reparos em 
vias públicas

Segue a vacinação 
contra febre 
amarela

Divulgação
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R EGISTRO CULTURAL
Altair Fernandes Carvalho

Departamento de Trânsito realiza 
ação educativa na região leste

Na última sexta-feira (16), de ma-
nhã, a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento de 
Trânsito, realizou uma ação educa-
tiva na faixa que interliga os bairros 
Santa Cecília e Maricá ao supermer-
cado Tenda, com os pedestres que 
utilizam a via para ir até o trabalho.

O objetivo da ação foi criar uma 
espécie de “blitz” em que foram dis-
tribuídos panfl etos informativos para 
que houvesse a conscientização dos 
pedestres para o uso da faixa. A atu-
ação do Departamento de Trânsito 
ressaltou a importância da travessia 
na faixa, o contato visual com o moto-
rista e a certifi cação de que o condu-

tor do veículo pôde notar o pedestre.
Segundo a diretora do Departa-

mento de Trânsito, Luciana Viana, 
antes da implantação da faixa de 
travessia não havia segurança para 
os pedestres, pois atravessavam em 
qualquer ponto da via. Sendo assim, 
a ação promovida visa que o público 
usuário tenha compreensão da tra-
vessia correta.

De acordo com os agentes de 
Trânsito que participaram da ação, 
“aproximadamente 15 pessoas fo-
ram abordadas e a maioria afi rmou 
que a implantação da faixa melhora 
a segurança no local”.

A faixa de pedestres em frente ao 

supermercado Tenda foi implanta-
da há poucos dias, para benefi ciar 
os moradores dos bairros Santa Ce-
cília, Maricá, Beta, Delta e Cidade 
Nova, na região leste.  Para realizar 
a implantação da faixa, foi necessá-
rio um projeto técnico envolvendo o 
estreitamento de pista para que os 
pedestre possam atravessar a via 
com segurança e em duas etapas.

O pedestre deve ter prioridade na 
travessia mas também deve certifi car-
se se o motorista conseguiu visualizá
-lo antes de iniciar a travessia. Deixar 
de dar preferência ao pedestre cons-
titui infração gravíssima, punida com 
multa no valor de R$ 293,47.

Sindicato está com inscrições 
abertas para cursos 
gratuitos de informática

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamo-
nhangaba está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos de informática 
em Moreira César. De 
segunda-feira (19) a sex-
ta-feira (23) as inscrições 
são exclusivas para sócios 
da entidade e do dia 26 ao 
dia 6 de abril as inscrições 
serão abertas para toda a 
população.

Ao total, são 120 vagas 
para cursos de informáti-
ca básica, Excel avançado, 
Word e Power Point avan-

çados, e Android. Devido 
à reforma na sede do sin-
dicato, todas as turmas 
estão sendo realizadas na 
subsede de Moreira César.

Com três meses de cur-
so, as aulas começam dia 
9 de abril e terminam no 
fi nal de junho. O curso bá-
sico tem idade mínima de 
12 anos e os avançados de 
16 anos.

A subsede do sindicato 
fi ca localizada na rua Al-
bert Sabim, 40, Terra do 
Ipês I, Moreira César. In-
formações (12) 3637-3634.

Iniciamos nossa coluna 
Registro Cultural desta terça-
feira (20) com a publicação do 
regulamento do Juventrova - 
2018, tradicional concurso es-
tudantil de trovas que este ano 
completa 24 anos de realização 
em Pindamonhangaba.

XXIV JUVENTROVA – (REGULAMENTO 2018)

Nesta sexta-feira (23), às 19h30,  
a APL-Academia Pindamonhanga-
bense de Letras realiza sua sessão 
plenária solene referente ao mês de 
Março. O evento acontece em sua sede 
nas dependências do Palacete Dez de 
Julho (rua Deputado Claro Cesar, 33, 
centro), com início às 19h30. 

Palestra. O palestrante da noite 
será o acadêmico e Presidente de Hon-
ra da APL, Francisco Piorino Filho, 
que discorrerá sobre o tema: “Pedro 
Leão Veloso Neto, grande pindamo-
nhangabense que muito contribuiu 
para a criação da Organização das 
Nações Unidas – ONU”. O escritor 
também apresentará ao público o livro 
que escreveu em homenagem a este 
ilustre fi lho de Pindamonhangaba de 
grande importância para o Brasil e a 
para a ONU.                                                                                                    

Premiação. Serão premiados 
alunos da Escola Estadual Alexandrina 
Gomes de Araújo Rodrigues, autores 
dos melhores trabalhos do concurso de 
poesia que teve como tema ‘Mulher’, em 
referência ao mês dedicado a elas.                                                                           

Homenagem. Haverá uma ho-
menagem especial à professora Vânya 
Dulce da Arace, do Colégio Mestre, ins-
tituição de ensino infantil a qual dirige 
com maestria e que comemora 50 anos.                                                            

A plenária também contará com 
animação musical e a presidente da 
entidade, escritora Bete Guimarães, 
conta com a presença dos acadêmicos, 
dos amigos da entidade e da população 
em geral interessada na arte e cultura 
do município.

Trova. É uma composição poéti-
ca de sentido completo, composta de 
quatro versos (linhas) de sete sílabas 
(poéticas), rimando o 1º com o 3º 
e o 2º com o 4º. A trova expressa 
um pensamento (lírico, fi losófi co ou 
humorístico) ou uma descrição.

Juventrova. Concurso estudan-
til de trovas destinado a alunos do 
Ensino Fundamental (a partir do 6º 
ano) e Curso Médio (redes pública e 
particular).                                                                        

Tema. Este ano terá como tema 
a palavra COMPROMISSO.

Participação. Cada estudante 
poderá concorrer com até 3 (três) 
trovas, de sua autoria, previamente 
selecionadas por seus professores. Os 
trabalhos devem ser digitados em uma 
folha na qual deve conter os seguintes 
dados (obrigatórios e sob pena de 
eliminação por não cumprimento): 
nome e sobrenome do aluno autor da 
trova (embaixo da trova), escola, sé-
rie, nome completo do professor e (se 
tiver) e-mail da escola para que seja 

agilizada a remessa do resultado do 
concurso. Os trabalhos enviados sem 
a observância aos dados mencionados 
não poderão concorrer.

Local de envio. As trovas de-
vem ser enviadas impreterivelmente 
até o dia 11 de maio para o jornal 
Tribuna do Norte: Praça Barão 
do Rio Branco, 25 – centro – CEP 
12400-280 – A/C de Altair Fernan-
des ou para o e-mail altairfernan-
descarvalho@gmail.com

Premiação. Os autores das 
melhores trovas deverão ser pre-
miados em evento comemorativo ao 
aniversário da Emancipação Política e 
Administrativa de Pindamonhangaba 
(aniversário da cidade). 

Realização. UBT – Pinda-
monhangaba (União Brasileira de 
Trovadores); Prefeitura Municipal 
(Secretaria de Educação e Cultura/
Departamento de Educação e Cultura/
Biblioteca Vereador Rômulo Campos 
D’Arace); Fundação Dr. João Romeiro 
– Jornal Tribuna do Norte.

APL E A REUNIÃO DE MARÇO

“Programa Direção Segura” autua nove motoristas em Pinda
O “Programa Direção Segura” 

– ação coordenada pelo Detran.
SP para a prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trânsito cau-
sados pelo consumo de álcool com-
binado com direção – autuou nove 
pessoas por embriaguez ao volante 
ou recusa ao teste do etilômetro 
em operação de fi scalização da Lei 
Seca realizada entre a noite de sába-
do (17) e a madrugada de domingo 
(18), em Pindamonhangaba.

Durante as blitzes, nas ave-
nidas avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso e José Geraldo 
Rodrigues Alckmin, foram fi sca-
lizados 75 veículos. Todos os con-
dutores autuados terão de pagar 
multa no valor de R$ 2.934,70, 
além de responder a processo ad-
ministrativo no Detran.SP para 
a suspensão do direito de dirigir 
por 12 meses.

Lançado no Carnaval de 2013, o 

Programa Direção Segura integra 
equipes do Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-Científi ca. 
Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas fl agrados em 
fi scalizações têm direito a ampla 
defesa, até que a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) seja 
efetivamente suspensa. Se o con-
dutor voltar a cometer a mesma 
infração dentro de 12 meses, o va-
lor da multa será dobrado.

Respeitar o pedestre é respeitar a vida. Não dar preferência é infração gravíssima

Divulgação

O Juventrova conta com a participação dos alunos e seus professores

Divulgação

Serviços mais efi cientes         
                

Uma excelente notícia para a população de 
Pindamonhangaba: a aprovação e a inclusão 
do município no Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência Regional de Guaratinguetá e o desliga-
mento do Samu Regional do Vale do Paraíba e Região 
Serrana, coordenado pelo consórcio Cisamu.

A homologação foi ofi cializada no dia 15 de março, 
pela CIB (Comissão Intergestores Bipartite) do Estado 
de São Paulo; e com essa aprovação, o Samu de Pinda-
monhangaba poderá se habilitar junto ao Ministério de 
Saúde e receber recursos federais para os serviços. 

A prefeitura destaca que, “mesmo com os trâmites 
burocráticos em andamento, o Samu nunca deixou de 
atender os munícipes que ligaram para o 192 – e que 
a mudança foi e será apenas documental”.

Outro ponto que vale ressaltar é que a popula-
ção tenha consciência e possa acionar os serviços do 
Samu quando realmente forem necessários, já que, 
infelizmente, talvez por uma questão cultural, muitas 
pessoas acionam o serviço para “um transporte co-
mum de pacientes” – o que pode ser realizado em um 
carro convencional, por exemplo. 

É sempre bom lembrar que dentro de qualquer 
convívio social temos direitos e também deveres, e que 
praticar a empatia e a cidadania é fundamental para 
termos uma sociedade mais justa, com serviços mais 
efi cientes, que benefi cie o todo.
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Na última quinta-fei-
ra (15), a CIB - Comissão 
Intergestores Bipartite 
- do Estado de São Pau-
lo aprovou e homologou 
a inclusão de Pindamo-
nhangaba no Samu Re-
gional de Guaratinguetá e 
o desligamento do Samu 
Regional do Vale do Para-
íba e Região Serrana, co-
ordenado pelo consórcio 
Cisamu.

Com essa aprovação, o 
Samu de Pindamonhan-
gaba poderá se habilitar 
junto ao Ministério de 
Saúde e receber, em breve, 
recursos para custeio dos 
serviços. Esse foi o último 
trâmite burocrático para 
que Pindamonhangaba 
inicie sua atuação por 
meio da regulação com o 
Samu de Guaratinguetá. 
A publicação no diário 
ofi cial está programada 

Fotos, edital e matrícula no site do  
leiloeiro. Cadastre-se para dar lance  

pela internet.(AF4221)

LEILÃO DE SOBRADO 
EM CONDOMÍNIO

PINDAMONHANGABA/SP

Tel. 11-3550-4066
www.FrazaoLeiloes.com.br

Área construída: 269m², 03 dorms  
(1 suíte), 2 vagas e lazer no Cond. Res. 
Pinda I, R. São Bento do Sapucaí, 594.   

L.M. 2º Leilão R$ 249.188,95

Samu de Pinda 
é aprovado pela 

Comissão do Estado
para até o dia 21 de mar-
ço deste ano. Na semana 
passada, Pindamonhan-
gaba já havia passado pela 
aprovação regional da CIR 
- Comissão Intergestores 
Regional.

Importante destacar 
que mesmo com os trâ-
mites burocráticos em 
andamento, o Samu de 
Pindamonhangaba nunca 
deixou de atender os mu-
nícipes que ligaram para o 
192, e que a mudança foi 
e será apenas documental.

Os próximos passos se-
rão reuniões, na próxima 
semana, entre a Secretaria 
de Saúde de Guaratingue-
tá e a Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba, 
junto com sua equipe téc-
nica, para treinamentos 
com a central de regula-
ção de Guará e inclusão de 
equipamentos. De acordo 

com a secretária de Saú-
de da Prefeitura de Pinda, 
Valéria dos Santos, ao fi -
nal dessas ações, a regu-
lação passará a ser reali-
zada, de fato, por meio de 
Guaratinguetá.

Com a homologação, as 
unidades móveis (ambu-
lâncias) serão inseridas no 
Saips - Sistema de Apoio 
à Implementação de Po-
líticas em Saúde  - já no 
mês de abril. O Saips tem 
o objetivo  de aperfeiçoar as 
solicitações de transferências 
de   recursos fi nanceiros ou 
credenciamento/habilitação 
de serviços necessários à 

Escolas municipais recebem ações teatrais 
de conscientização ao Aedes aegypti

A partir dessa segunda-feira 
(19), 40 escolas da Rede Munici-
pal de Ensino recebem apresen-
tações teatrais que visam inten-
sifi car a conscientização contra 
o Aedes aegypti.

A ação “Todos juntos contra 
o Aedes aegypti” é uma iniciativa 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura em parceria 
com a Secretaria de Saúde e As-
sistência Social.

Além das apresentações nas 
escolas, o Parque da Cidade e 
o Bosque da Princesa também 
recebem a ação nos fi nais de se-
mana.

Segundo o diretor de Cultu-
ra, Alcemir Palma, ações cultu-
rais que abordam temas impor-
tantes são uma forma didática e 
lúdica de atingir diretamente os 
alunos: eles aprendem de forma 
descontraída a maneira correta 
de agir para acabar com os cria-
douros do Aedes aegypti.

O diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, Rafael Lamana, 
explica que a ação é necessária 
devido à alta densidade larvária 
apurada no mês de janeiro, de 
6.5. “A ideia é chamar a atenção 
da população e formar comba-
tentes mirins contra o criadouro 
do mosquito”, completou. 

A apresentação “Dengue: em busca da solução perfeita”, da 
Severina Cia de Teatro, faz parte da programação

Divulgação

Divulgação

O automóvel “No Caminho 
da Saúde” já agregou diversos 
reforços na aplicação de vacinas 
contra febre amarela, inclusive 
no último fi m de semana. Nos 
próximos dias, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde manterá a ex-
tensão à campanha com o intui-
to de oferecer a oportunidade de 
imunização àqueles que ainda 
não se vacinaram.

A meta da vacinação contra 
febre amarela em Pindamo-
nhangaba é de vacinar 138 mil 
moradores e, desde o início da 
campanha no dia 25 de janei-
ro, 42.118 doses foram aplica-
das, alcançando o percentual de 
30,39% do objetivo numérico.

Assim, em decorrência da 
baixa adesão popular, a Secreta-
ria de Saúde permanecerá com 
práticas aditivas à campanha de 
imunização. Os postos muni-
cipais continuarão disponibili-
zando a vacina e, existe previsão 
para que o ônibus “No Caminho 
da Saúde” retorne à praça Mon-
senhor Marcondes.

Pinda segue com 
vacinação contra 
febre amarela

Aliás, no último sábado 
(17), o automóvel estacionou 
na praça Monsenhor Marcon-
des e vacinou 823 pessoas, das 
8 às 16 horas. Já no domingo 
(18), das 7 às 13 horas, 445 do-
ses foram aplicadas no Merca-
do Municipal.

O diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, Rafael Lamana, 
avaliou a contribuição do auto-
móvel como positiva e impor-
tante. “A presença do ônibus 
chama atenção durante as ações 
das equipes de saúde e possibi-
litou a sensibilização da popu-
lação na procura pela vacina. 
Até porque o ‘No Caminho da 
Saúde’ facilitou o acesso à vaci-
nação, em decorrência dos ho-
rários e locais centrais em que 
esteve”, concluiu.

Lembrando que, mesmo 
fora da campanha, Pindamo-
nhangaba disponibiliza a vaci-
na contra a febre amarela du-
rante o ano inteiro, em postos 
municipais.

Divulgação

Com a aprovação, 
o município pode 

se habilitar  junto 
ao Ministério 

da Saúde 
e receber recursos

O ônibus “No Caminho da Saúde” facilita o acesso à vacina

PROGRAMAÇÃO 
DESTA SEMANA: 

Segunda-feira (19)
Escola Prof° Manoel César 
Ribeiro – 8 horas

Dengue: em busca da 
solução perfeita

Terça-feira (20)
Escola Dr André Franco 
Montoro – 8h30 e 14 horas

Programa Danúbio 
Meirelles com Aedson 

Aegyptisss

Escola Arthur de Andrade – 8h, 
9h, 13h30 e 14h30

É o fi m da picada
 
Escola Profª Gilda Piorini 
Molica – 10h30

Eu não quero um 
mundo imundo!

Escola Manoel César Ribeiro – 
13h30

Dengue: em busca da 
solução perfeita

 
Escola Profª Isabel do Carmo 
Nogueira – 7 horas e 15h30

Programa Danúbio 
Meirelles com Aedson 

Aegyptisss
 
Quarta-feira (21)
Escola Gilda Piorini Molica – 
15h30

Eu não quero um 
mundo imundo!

 
Escola Profª Maria App. 
Camargo de Souza – 15 horas

É o Fim da Picada
 
Escola Profª Maria Madureira 
Salgado –8h30 e 13h30

É o Fim da Picada
 
Escola Profª Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos – 13h30

Dengue: Em busca da 
solução perfeita  

 
Escola Pe. Mário Antônio 
Bonotti – 8h30 e 13h30

Programa Danúbia 
Meirelles com Aedson 

Aegyptisss
 
Escola Municipal Prof. Moacyr 
de Almeida - 14h50

Dengue: Em busca da 
solução perfeita  

 
Quinta-feira (22)
Escola Profª Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos – 10h30

Eu não quero um 
mundo imundo!

 Sexta-feira (23) 
Escola Abdias Júnior Santiago e 
Silva – 8 horas e 15h30

A gente é agente
 
Escola Felix Adib Miguel – 8 
horas e 13h30

Dengue: em busca da 
solução perfeita

 
Escola Prof. Jairo Monteiro  – 
10 horas e 14h30

Dengue: em busca da 
solução perfeita

 
Escola Profª Julieta Reale Vieira 
– 10h30, 11h, 12h30 e 13 horas

A gente é agente
 
Escola Profª Julieta Reale Vieira 
– EJA

Programa Danúbia 
Meirelles com Aedson 

Aegyptisss

implantação de políticas 
em saúde; permitindo 
transparência, agilidade, 
organização e monitora-
mento das solicitações.

A partir daí, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
poderá solicitar a habili-
tação das ambulâncias no 
Ministério da Saúde.

O prefeito Isael Domin-
gues destacou que, mes-
mo durante este processo, 
o atendimento do Samu 
continuará sendo reali-
zado junto à população 
através do número 192. 
“Administrar é pensar na 
população e na proteção 

EM QUE CASOS DEVO 
CHAMAR O SAMU?

- Dores no peito de 
aparecimento súbito

- Situações de 
intoxicação ou 
envenenamento

- Queimaduras 
graves

- Trabalhos de 
parto com risco de 
morte da mãe ou do 
feto

- Queda acidental

- Crises convulsivas 
(ataque, convulsão)

- Acidentes 
de trânsitos com 
atropelamento

- Traumas (tórax, 
abdomem, crânio e 
fraturas)

- Perda de 
consciência (desmaio)

-  Sangramentos, 
hemorragias

do dinheiro público. Sem 
dúvidas, o instrumento 
Samu traz um grande ga-

nho para a população de 
Pindamonhangaba”, ava-
liou. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 048/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MARIA SILVA DOS SANTOS,   
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL EUGENIO, S/NR. Bairro MOMBAÇA  , 
inscrito no município sob a sigla SO110506002002,  quadra26,  lote 835,  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias uteis 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 proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 049/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MARIA SILVA DOS SANTOS,   
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL EUGENIO, S/NR. Bairro MOMBAÇA  , 
inscrito no município sob a sigla SO110506002001,  quadra26,  lote 835,  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias uteis 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 proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 051/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) HILDA  MARIA BIGATON 
BALARIN,   responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR, S/NR. 
Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110901009000,  quadra 20,  lote 
P-678,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias uteis 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 proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

EXERCÍCIO 2018 

 

 EXTRATO PARCERIA Nº 46/2018 
 Processo Administrativo: Nº 7169/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / Serviço 
de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

 Objeto: Serviço de acolhimento institucional para 
adultos, até o limite de 15 vagas 

 Prazo: 14/03/2019 
 Valor: R$ 145,800,00 
 Data da assinatura: 15/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

ATA nº  Empresa: 
063/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 110/2017 de “aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis para o preparo da alimentação escolar conforme termo de 
referência”, com validade de 12 meses, assinadas em 21/12/2017. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
225/2017 CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 
226/2017 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
227/2017 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP  

228/2017 HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM 
GERALEIRELI EPP  

229/2017 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E  
MERCADORIAS EM GERAL EPP  

230/2017 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA 
231/2017 COMERCIALTOP MIX LTDA - EPP  

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 177/2017 de “aquisição de medicamentos de 
saúde mental”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
069/2018. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
070/2018 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 
071/2018 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
072/2018 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
073/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
074/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
075/2018 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
076/2018 DROGAFONTE LTDA 
077/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
078/2018 FRAGNARI DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
079/2018 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
080/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
081/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
082/2018 PORTAL LTDA 
083/2018 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
084/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 142/2017 de “aquisição de pneus, câmaras 
de ar e protetores, pelo período de doze meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 
14/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
085/2018 CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 
086/2018 GIULIA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  
087/2018 RODA BRASIL COMÉRCIO DE ÉÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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088/2018 MUNDIAL PNEUS DE ITABERA EIRELI EPP 
089/2018 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP 
090/2018 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 
091/2018 BIDDING CENTER COMERICAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP 
092/2018 MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 187/2017 de “aquisição de troféus para 
premiação e eventos esportivos”, com validade de 12 meses, assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
065/2018 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI EPP 
066/2018 ALCIDES BARBOSA JÚNIO & CIA LTDA ME 
067/2018 DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
068/2018 RICARDO MARQUES ALVES ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 188/2017 de “aquisição de equipo para 
bomba de infusão pelo período de 12 meses, com fornecimento de bomba de infusão”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
064/2018 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 176/2017 de “aquisição de gêneros 
alimentícios especiais para o preparo da alimentação escolar, conforme termo de 
referência”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
104/2018 CCM – COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 
105/2018 COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP 
106/2018 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

107/2018 M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 
MERCADORIAS EM GERAL 

108/2018 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 165/2017 de “aquisição de madeiras para a 
(cirb), conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade de 12 
meses, assinadas em 26/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
100/2018 COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA EPP 
101/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
102/2018 THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP 

 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 077/2017 de “aquisição de materiais 
elétricos para serem usados em manutenção de praças, quadras, prédios públicos 
(escolas, creches, bibliotecas, psf, ubs,...), ampliação em diversas obras e instalações 
festivas, conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade de 
12 meses, assinadas em 02/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
109/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
110/2018 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
111/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 134/2017 de “aquisição de insumos para 
atender aos usuários do programa de diabetes do município pelo período de 12 meses”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 26/02/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
103/2018 DAKFILM COMERCIAL LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 col por 15 cm

Município de Pindamonhangaba 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 168/2017 de “aquisição de ferro e aço para 
a serralheria, conforme solicitação do departamento de serviços municipais”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 09/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
010/2018 AÇOFER COMÉRCIO DE PROD. SID. LTDA EPP 
011/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 
012/2018 THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 155/2017 de “aquisição de medicamentos de 
atenção básica”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
048/2018 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
049/2018 CENTROVALE E SOLUÇÕES PARA A SAUDE EIRELI 
050/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
051/2018 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
052/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
053/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
054/2018 DROGA FONTE LTDA 
055/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
056/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
057/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
058/2018 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME 
059/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
060/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 166/2017 de “aquisição de lanches”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
061/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
062/2018 MARIA DE LOURDES DE SOUZA RSENDE ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 163/2017 de “aquisição de medicamentos 
especialidades”, com validade de 12 meses, assinadas em 22/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
029/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
030/2018 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 
031/2018 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
032/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
033/2018 CM HOSPITALAR LTDA 
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034/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
035/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
036/2018 DROGA FONTE LTDA 
037/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
038/2018 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 
039/2018 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
040/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
041/2018 KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME 
042/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
043/2018 PORTAL LTDA 
044/2018 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 159/2017 de “aquisição de medicamentos 
especialidades”, com validade de 12 meses, assinadas em 16/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
019/2018 CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAUDE EIRELI 
020/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
021/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
022/2018 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
023/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
024/2018 DROGA FONTE LTDA 
025/2018 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
026/2018 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
027/2018 PORTAL LTDA 
028/2018 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 087/2017 de “aquisição de equipamentos e 
ferramentas aquisição necessária ao bom andamento das obras e serviços realizados pela 
prefeitura municipal de pindamonhangaba, conforme solicitação da secretaria de serviços 
públicos”, com validade de 12 meses, assinadas em 11/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
013/2018 ELETRIFICAR SERVIÇOS E MANT. ELETR. HIDR. LTDA ME 
014/2018 HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI 
015/2018 RAUL RABELLO NETO EPP 
016/2018 SANTOS GOUVEA COMERCAIL LTDA EPP 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 153/2017 de “aquisição de lanches e 
produtos perecíveis para reuniões educativas com pacientes nas unidades básicas de saúde 
e psf programa de saúde da família e campanhas de vacinação e educativas”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 11/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
007/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
008/2018 TOTIS-X LTDA ME 
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009/2018 MARIA DE LOURDES DE SOUZA RSENDE ME 
 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 137/2017 de “aquisição de filme 
radiográfico para impressoras dry por um período de 12 meses”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 07/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
112/2018 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 172/2017 de “aquisição de placas de 
identificação, inauguração, letras caixa, adesivada e ou instaladas conforme descrições e 
especificações, pelo período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 
05/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
004/2018 DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME 
005/2018 JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

006/2018 STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & 
DECORAÇÃO EM GERAL LTDA 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 175/2017 de “aquisição de fórmula infantil 
para alimentação de bebês de 04 a 06 meses e maiores de 06 meses de idade, 
matriculados nas creches municipais, conforme termo de referencia”, com validade de 12 
meses, assinadas em 24/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
045/2018 ELLIPSIS PHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 
046/2018 LP SANTOS ATACADISTA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 173/2017 de “aquisição de lanches para 
atender a secretaria de educação na realização de eventos com alunos”, com validade de 
12 meses, assinadas em 24/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº  Empresa: 
047/2018 E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 113/2017 de “aquisição de tela alambrado 
para serem utilizadas em diversos locais do município de pindamonhangaba, conforme 
solicitação da secretaria municipal de serviços públicos”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 29/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

   MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.105, DE 12 DE MARÇO DE 2018.
Institui o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba 
e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica Instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário 
- PDV, do servidor público municipal, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos 
humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 90 (noventa) dias, na forma deste regulamento.
Art. 2° O interessado deverá protocolar seu requerimento no Departamento de Recursos Humanos, 
preenchendo documento padrão, ciente de todos os termos da presente lei. 
Art. 3° O pedido de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, possui natureza irrevogável 
e classifi cação junto ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho como pedido de demissão.
Art. 4º Poderão aderir ao PDV os servidores públicos municipais investidos sob o regime da CLT, 
admitidos na Prefeitura de Pindamonhangaba, mediante concurso público, bem como os estáveis, 
ocupantes de emprego efetivo e aqueles que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham requerido ou já estejam em gozo da aposentadoria;
III - estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde, quando acometidos das 
doenças especifi cadas no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112, de 1990;
IV - não estejam em processo de rescisão de contrato por iniciativa da Administração Municipal;
V – não tenham sido condenados à perda do emprego público por decisão judicial transitado em 
julgado;
VI – aqueles afastados em virtude da Lei Municipal nº 4.986, de 10 de novembro de 2009. 
§ 1º Os servidores não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
poderão, igualmente, aderir ao PDV.
§ 2º O Chefe do Executivo Municipal, no estrito interesse do serviço público, reserva-se o direito de 
deferir os pedidos de adesão ao PDV, constando de parecer favorável da Secretaria ou Subprefeitura 
onde estiver lotado o servidor, ou indeferir os pedidos de adesão, quando reconhecer que o servidor 
demissionário exerce função ou cargo de caráter estratégico, emergencial ou de urgência ao 
Município, situação que não pode sofrer solução de continuidade nos chamados serviços ou atividades 
essenciais, notadamente na área de Saúde e Educação, o que deverá restar justifi cado pela Secretaria 
ou Subprefeitura onde o servidor estiver lotado.
§ 3º O deferimento defi nitivo da inclusão no PDV de servidor que esteja respondendo a procedimento 
administrativo dependerá da conclusão deste processo, observado o disposto no § 2º deste artigo, 
desde que o resultado não seja aplicação de demissão, valendo para fi ns de adesão ao Programa, a 
data constante do seu pedido.
§ 4º O servidor com participação em curso às expensas do Governo Municipal poderá aderir ao 
PDV, mediante o ressarcimento das despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento da 
indenização, da seguinte forma:
a) integral, se o curso estiver em andamento;
b) proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o curso, período de efetivo exercício 
equivalente ao do afastamento.
§ 5º Serão indeferidos e publicados no Jornal Tribuna do Norte os pedidos de desligamento voluntário 
em desacordo com o disposto neste artigo, não sendo admitido recurso em nível administrativo.
§ 6º Serão analisados separadamente as adesões ao PDV de servidores que possuem mais de um 
vínculo empregatício, não estabelecendo vínculo entre cada uma das indenizações auferidas.
Art. 5º O servidor que aderir ao PDV deverá permanecer em efetivo exercício até a data da publicação 
do ato de desligamento voluntário.
Parágrafo único: O ato de desligamento voluntário dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao 
PDV será publicado no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 6º Ao servidor que aderir ao PDV será concedido como incentivo fi nanceiro a indenização de 1 
(um) vencimento mensal, por ano de efetivo exercício, não excedendo o limite máximo de 10 (dez) 
vencimentos mensais;
Parágrafo único. Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão dos 
incentivos fi nanceiros considerar-se-á, como ano integral, a fração igual ou superior a 06 (seis) meses.
Art. 7º Será concedido também ao servidor, que aderir ao PDV, cestas básicas proporcionalmente ao 
ano de efetivo exercício, não excedendo o limite máximo de 10 unidades, retirando uma cesta por mês, 
aplicando-se para fi m de concessão o disposto no § 1° do art. 6º;
§ 1º O período e horários para retirada das cestas básicas acompanhará o calendário da Secretaria 
de Administração.
§ 2º Perderá o direito da cesta básica do mês aquele que não retirá-la no período mencionado no § 
1° deste artigo.
Art. 8º Considerar-se-á como vencimento mensal, para o cálculo do incentivo fi nanceiro, a soma do 
salário base, das vantagens permanentes relativas ao emprego, devido no mês em que se efetivar a 
solicitação de adesão, além das demais vantagens percebidas com regularidade nos últimos 06 (seis) 
meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza ou local de trabalho, à exceção de:
I - retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefi a, assessoramento ou complementação 
de jornada de trabalho;
II - diárias;
III - ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
IV - salário-família;
V - gratifi cação natalina;
VI - auxílio-natalidade;
VII - auxílio-funeral;
VIII - adicional de férias;
IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
X - adicional noturno;
XI - adicional de insalubridade;
XII - adicional de periculosidade.
Parágrafo único. A remuneração mensal máxima, para fi ns de base do cálculo do incentivo fi nanceiro, 
não poderá exceder, a qualquer título, o valor devido, em espécie, ao Prefeito de Pindamonhangaba.
Art. 9º O pagamento do incentivo de que trata o art. 6º desta Lei será feito, mediante depósito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, no Jornal Tribuna do Norte, do ato de 
desligamento voluntário do servidor.
Art. 10 Além dos incentivos a que se refere o art. 6º, serão pagas, em até 10 (dez) dias, a contar da 
publicação do ato de desligamento voluntário, os dias proporcionais, as férias e a gratifi cação natalina 
proporcional a que o servidor tiver direito.
Art. 11 A movimentação na conta vinculada do empregado público do Município de Pindamonhangaba 
no FGTS não se insere nas hipóteses da presente lei, devendo seguir as regras próprias contidas na 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 12 O Prefeito de Pindamonhangaba e o Secretário Municipal  de   Administração são 
responsáveis pelo cumprimento dos prazos explicitados nesta Lei.
Art. 13  O Secretário da Fazenda e Orçamento é responsável pelo cumprimento dos prazos explicitados 
nos artigos 9º e 10 nesta Lei.
Art. 14 No caso de novo ingresso no serviço público municipal, o tempo de serviço considerado para 
apuração do incentivo, nos termos desta Lei, não poderá ser reutilizado para o mesmo fi m ou usufruto 
de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 15 Os servidores que aderirem ao PDV não poderão ser nomeados ou admitidos para qualquer 
cargo ou emprego público municipal, pelo prazo de 03 (três) anos contados da data do ato do 
desligamento voluntário.
Art. 16 O desligamento do servidor do quadro de pessoal do Município de Pindamonhangaba fi ca 
condicionado a eventuais ressarcimentos por danos causados ao erário, bem como a quitação de 
débitos porventura existentes, de qualquer natureza.
Art. 17  Serão concedidas as férias vencidas ao empregado que solicitar adesão ao PDV, nos termos 
dos artigos 129 a 133 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), antes do desligamento.
Art. 18  Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida de coordenar, no âmbito da 
Administração Municipal, o Programa de Desligamento Voluntário, podendo, para tanto, convocar 
servidores e requisitar equipamentos e instalações de órgãos e entidades da Administração Municipal, 
com encargos para o órgão de origem.
Art. 19  Para fi ns de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão 
considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito 
público a servidores públicos municipais, a título de incentivo à adesão ao Programa de Desligamento 
Voluntário.
Art. 20  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verba própria consignada 
no orçamento vigente, podendo ser remanejadas, transpostas, transferidas, suplementadas e/ou 
adicionadas por Decreto, se necessário.
Art. 21  Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir novos créditos adicionais especiais e 
suplementares, por Decreto, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, para dar 
continuidade e complementação a que se trata a presente Lei.
Art. 22  O Poder Executivo regulamentará a execução do disposto nesta Lei.
Art. 23   Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 22/2018
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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 033/2018 (PMP 7870/2018) 
Para “Aquisição de materiais de enfermagem para as unidades de Saúde do Município por um período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Para “Aquisição de medicamentos”, com entrega dos envelopes até dia 04/04/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018 (PMP 07877/2018) 
Para “aquisição de moveis hospitalares”, com entrega dos envelopes até dia 05/04/18 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018 (PMP 07883/2018) 
Para “aquisição de óleos automotivos para utilização do Setor de Ofi cina Mecanica”, com entrega dos 
envelopes até dia 06/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018 (PMP 07891/2018) 
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para atendimentos a alimentação escolar, conforme termo de 
referencia”, com entrega dos envelopes até dia 03/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018 (PMP 07895/2018) 
Para “aquisição de mistura em pó para o preparo de bebida para atendimento a alimentação escolar”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018 (PMP 07902/2018) 
Para “aquisição de papel sulfi te a fi m de atender a prefeitura municipal de Pindamonhangaba pelo período 
de doze meses”, com entrega dos envelopes até dia 06/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018 (PMP 07939/2018) 
Para “aquisição de bebedouros industriais para atender as necessidades da Semelp”, com entrega dos 
envelopes até dia 09/04/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018 (PMP 07941/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor 
com reposição de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da Semelp ”, com entrega dos envelopes 
até dia 09/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 07950/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações de apoio e educação 
junto a gestão do Sistema Único de Saude (SUS) e da Atenção Básica em parceria com a Secretaria de 
Saúde do Município de Pindamonhangaba-SP”, com entrega dos envelopes até dia 05/04/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) REABERTURA
Para “contratação de empresa de engenharia especializada para locação de sistema de radiocomunicação 
digital com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação e treinamento, para 
atender as necessidades operacionais do Departamento de Transito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em 
plena conformidade com as especifi cações técnicas constantes neste termo”, com entrega dos envelopes 
até dia 03/04/18 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.
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Kits de material escolar são entregues 
para alunos da Rede Municipal

 

Na última sexta-feira (16), os 
últimos kits de material escolar 
foram entregues, contemplan-
do os mais de 14 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba.

Este ano, os cadernos dos 
kits trazem na capa fotos e uma 
arte com pontos turísticos da ci-
dade. Além do material que visa 
divulgar o potencial turístico de 
Pindamonhangaba, os cadernos 
também trazem o hino da cida-
de na contracapa.

“Eu achei que o material tem 
ótima qualidade. Os lápis de 
cor têm uma espessura grossa, 
o que dá mais firmeza para as 
crianças pequenas, achei muito 
legal o caderno que representa 
a nossa história e o caderno de 
desenho que é de boa qualidade 
também. Concluindo, achei que 
tudo tem uma ótima qualidade”, 
comentou Dalvana Luzia dos 
Santos Cursino, mãe da aluna 
Alice Cursino Teixeira, da Cmei 
Durvalino dos Santos.

Cidade realiza ações 
em comemoração 
ao “Dia da Água”

Prefeitura recebe alunos da escola João Pedro Cardoso

Pais destacam qualidade dos kits, que ainda valorizam pontos turísticos da cidade

A entrega do material co-
letivo nas unidades foi finali-
zada dia 5 de março, restando 

apenas a entrega do material 
individual, finalizado na última 
semana.

Segundo a empresa Cerezo 
Comercial de Produtos e Servi-
ços LTDA-ME, o atraso na en-
trega do material escolar ocorreu 
devido à grande demanda na 
fábrica do caderno, e os kits não 
puderam ser entregues sem este 
item. O secretário de Educação 
da Prefeitura, professor Júlio 
Valle, tomou as medidas neces-

sárias para amenizar os transtor-
nos causados, e dar suporte para 
as escolas e professores.

Todos os alunos receberam 
seu material escolar, por meio 
da distribuição de kits individu-
ais e coletivos. Os kits individu-
ais foram divididos de duas for-
mas: entre Pré I, Pré II e 1º ano 
Fundamental, e outro para os 
demais anos do ensino funda-
mental. Contam com itens como 
apontador, borracha, cadernos, 
massa de modelar, cola branca, 
giz de cera, lápis de cor, estojos, 
tinta guache, lápis grafite preto, 
tesoura, pincel, transferidor, ré-
gua, canetas, todos adequados a 
faixa etária dos alunos.

Os kits coletivos referem-se 
ao suporte de papelaria, com 
itens como diferentes tipos de 
papel (cartolina, papel cartão, 
camurça, crepom, seda, lamina-
do, dobradura etc.), fita dupla 
face, diário de classe, entre ou-
tros, e foram entregues median-
te a quantidade de alunos e pro-
jeto pedagógico escolar de cada 
unidade.

Os professores também rece-
beram kits, contendo materiais 
como caderno espiral, canetas 
azul, preta, vermelha e verde, fita 
corretiva e pasta com elástico.

O Condema – Conselho 
de Meio Ambiente de 
Pindamonhangaba, com 

o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, promoverá 
durante esta semana, nos dias 
21, 22 e 23, atividades em co-
memoração ao “Dia Mundial 
da Água”, celebrado dia 22 de 
março. O principal objetivo do 
evento é conscientizar a popu-
lação sobre a importância de 
preservar a água.

“O ‘Dia da Água’ faz parte da 
agenda mundial, e todo mun-
do comemora, pois todos sa-
bem a importância da água. A 
Prefeitura, por meio do Depar-
tamento de Meio Ambiente, 
sempre realiza a comemoração 
de três datas importantes: ‘Dia 
da Água’, ‘Dia do Meio Am-
biente’ e ‘Dia da Árvore’. São 
realizadas ações sociais nessas 
datas que permitem interações 
diretas com a população, dei-
xando claro o que foi realizado 
e o que se pretende fazer”, co-
mentou o diretor de Meio Am-
biente Fred Gama.

A programação deste ano 
busca integrar as crianças e 
jovens nas ações, com partici-
pação das escolas municipais 

e estaduais, além de palestra 
para universitários. Todas 
as atividades são gratuitas e 
abertas a população.

Programação

Na quarta-feira (21), a Esta-
ção Água do projeto Casa Ver-
de estará, das 9 às 16 horas, na 
Praça Cícero Prado, no bairro 
Vila São Benedito. A Escola 
Municipal Padre Zezinho e a 
Escola Estadual Mário Tavares 
já confirmaram presença. 

Serão realizadas duas cami-
nhadas transversais na quin-
ta-feira (22), a primeira no 
período da manhã, das 9 às 10 
horas, e a segunda à tarde, das 
14 às 15 horas, no bairro Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
com participação da Escola 
Estadual Yonne C. Guaycuru. 
No começo da noite, às 19h30, 
haverá apresentação do Plano 
de Macrodrenagem Municipal 
de  Água e Floresta, com o pes-
quisador José Luiz Carvalho, 
do Instituto Florestal SMA-SP, 
no auditório da Faculdade 
Anhanguera.

A programação se encer-
ra na sexta-feira (23), com o 
plantio de mudas em área de 
proteção ambiental – APP no 
córrego do Araretama, das 
8h às 11h, com participação 
dos alunos da Escola Muni-
cipal Vito Ardito. Segundo 
o diretor de Meio Ambiente, 
o plantio de mudas no local 
está diretamente ligado à 
qualidade da água. 

Na tarde da quinta-feira (15), 
a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba recebeu a visita de 25 alunos 
do Ensino Médio da Escola Esta-
dual Doutor João Pedro Cardo-
so. No encontro, os estudantes 
foram recebidos pelo prefeito 
Isael Domingues, que  falou aos 
adolescentes sobre as responsa-
bilidades que possui e a função 
dos três poderes: Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. O prefeito 
citou alguns projetos concluídos 
como a Pista de Pump Track, 
wi-fi gratuito e a revitalização de 
praças públicas, além do empe-
nho para fazer a cidade crescer.

A visita promovida pela Es-
cola Estadual Doutor João Pe-
dro Cardoso, que atualmente 
dispõe de Ensino Integral, foi 
acompanhada pelas professo-
ras Patrícia Monteiro, de Língua 
Portuguesa, e Carolina Viezzi, 
de Geografia. Carolina conta 
que há uma disciplina eletiva 
dentro da grade curricular, em 
que os alunos puderam escolher 
o tema a ser estudado, sendo o 
desejo deles o turismo.

Os estudantes foram recep-
cionados pelo coordenador de 
Eventos Ricardo Flores e pelo 
coordenador de Gabinete André 
Nunes, tendo apoio das estagi-
árias Jenifer e Gabriele. Após a 
recepção, os visitantes assisti-
ram a vídeos com os pontos tu-
rísticos de Pindamonhangaba.

“Para a gente dar início ao 
nosso trabalho, nada melhor 

que conhecer a nossa cidade. 
Então, a ideia de primeiro visi-
tar o prédio da prefeitura. Agra-
decemos pela receptividade”, 
relata Carolina Viezzi.

Nesta perspectiva, os alunos 
tiveram a oportunidade de co-
nhecer a Prefeitura de Pinda-
monhangaba e os departamen-
tos que executam trabalho no 
prédio.

Num bate-papo descontraído, alunos conversaram 
sobre assuntos como a função dos três poderes

Divulgação

Divulgação

“Operação Tapa-Buraco” faz reparos em vias públicas
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba, por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, 
esteve presente, na última se-
mana, nas ruas Anatália Souza 
Bueno e Iria Correia Leite Morei-
ra, no bairro Vitória Parque, com 
a “Operação Tapa-Buraco”.

A “Operação Tapa-Buraco” 
é feita pela usina de asfalto da 
Prefeitura de Pindamonhangaba e 
busca fazer manutenções em vias 
públicas. De acordo com informa-
ções do DSM, há cronograma para 
atender outros pontos da cidade. 
Além do bairro Vitória Parque, a 
avenida Duque de Caxias, no Boa 
Vista, recebeu base para a im-
plantação do reparo de asfalto. Os 
bairros Vila Rica e Lessa também 
receberam a ação emergencial 
para o reparo das ruas, além do 
serviço de limpeza de vegetação, 
promovidos pela SMSP.

As atividades realizadas pela 
“Operação Tapa-Buraco” não são 
feitas em dias chuvosos, pois isso 
pode danificar o resultado do tra-

balho efetuado. Como esta é uma 
medida emergencial, não cons-
titui recapeamento da rua e sim 
solução para um buraco ou alguns 
buracos isolados.  

Para que os bairros tenham 
o reparo feito pela “Operação 
Tapa-Buraco” é necessário que o 

morador solicite através do canal 
de atendimento da prefeitura no 
3644-5203. De acordo como secre-
tário de Serviços Públicos, Josué 
Bondioli, este é o procedimento 
para que seja realizada a vistoria 
preliminar e a ação entre para o 
cronograma de serviços.

Devido às fortes chuvas ocorridas no mês de março, a 
operação é intensificada pois as chuvas intensas fazem com 
que haja o surgimento de buracos nas ruas

Divulgação
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