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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES –
FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO NA COPA

Conselho de Alimentação Escolar
Pindamonhangaba, SP.

CAE

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração –
Departamento de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente
Edital de Chamamento, torna pública a convocação de ambulantes interessados em
comercializar alimentos e bebidas naFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313
anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa.

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015
Gestão 2014/2018

NOVA ESCALA DAS REUNIÕES DO CAE PARA 2018

A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10
de julho de 2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho 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 26(vinte e
seis) espaços sendo 4 (quatro) destinados à pipoqueiros, 2(dois) à vendedores de balão, 2
(dois) à vendedores de pequenos brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão
doce e 16(dezesseis) barracasa serem sorteados entre os interessados que atenderem as
exigências abaixo descritas:

Informamos aos senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
de Alimentação Escolar – CAE bem como toda a comunidade, a nova
escala de reuniões, válida a partir desta data, contendo as datas, horários
e local previstos à realização das reuniões ordinárias e extraordinárias
deste Conselho para o ano de 2018, conforme deliberado em sua 3ª
Reunião Ordinária realizada aos 13/06/18:

a)
Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros por três metros,
previamente demarcados e cedidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
b)
Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas
interessadas, serão destinadas 06 (seis) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez)
aos demais Ambulantes;
c)
As 06 (seis) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de
Pindamonhangaba serão assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e
Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
d)
As 10(dez) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 02
Caldinho, 02 Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
e)
Os pipoqueiros, vendedores de algodão doce, de pequenos brinquedos ou
balões não poderão fazer uso de barracas ou toldos;
f)
Não será permitida, exceto nas barracas fixas, a venda de mais de um produto.
(vendedores de pipoca venderão apenas pipoca, por exemplo)
g)
Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a
Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;

Data:

sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, salvo
motivos de força maior.

Horário:

Primeira chamada:

- sempre às 16 horas, salvo motivos
de força maior.

Segunda chamada:

- sempre às 16h30min, salvo motivos
de força maior.

Local:

Prédio da Secretaria de Educação e Cultura – SEC, sito à Rua
Dino Bueno, nº 119, Centro (antigo prédio da Escola de

1 – Das inscrições:

Comércio João Romeiro), CEP 12401-410,
Tel.: (12) 3644-1565.

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio para vendedor ambulante
naFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo
na Copadeverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, nos dias 18
de junhoe 19 de junho de 2018 no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:

Criado pela
Lei Municipal
nº 3773, de 07/02/2
Conselho de que
Alimentação
Escolarcomparecer,
Os conselheiros
não puderem
respeitando
o Regimento

Ordinária 5.867, de 16
Pindamonhangaba,
SP. a ausência através do e-mail institucional
CAEInterno,
deverão justificar
cae@pindamonhangaba.sp.gov.br ou através do Grupo CAE do

a)
Cópia do RG e CPF;
b)
Cópia do comprovante de residência;
c)
Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo,
constando TODOS os produtos a serem comercializados no caso das barracas fixas e O
produto a ser comercializado no caso dos demais ambulantes;
d)
Aos associados da Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba, será
obrigatório a apresentação de declaração de associado em papel timbrado devidamente
assinado pelo presidente.

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos e bebidas alcoólicas (exclusivamente
chopp) ou não, na Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida
Pinda/Domingo na Copano endereço supracitado, sendo a localização das barracas
marcadas e cedidas pela Administração Pública e definidas por sorteio público, bem como
o comércio de algodão doce, pipoca, pequenos brinquedos e balões em local a ser definido
por sorteio na mesma festa.
2.2 – A venda de bebida deve ser feita EXCLUSIVAMENTE em copos de plástico, estando o
vendedor que não cumprir a determinação sujeito a autuação e cassação da devida licença
conforme previsto na legislação vigente.
2.3– O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá
exclusivamente durante as atividades da Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313
anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa;
2.4– O horário de término das atividades será impreterivelmente às 23h59 de cada dia de
evento.
2.4.1 – O vendedor que não encerrar as atividades conforme item 2.4 será autuado e terá
sua licença cassada;
2.5– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.6– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.7– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício
por procuração ou preposto;
2.8 – Não poderá haver venda de mais de um produto pelos vendedores ambulantes que
não estão fixos em barracas conforme segue:
2.8.1 Pipoqueiro: fará venda exclusivamente de pipocas doces/salgadas e
produtos que possam acompanhar (tais como queijo, batata, etc.);
2.8.2 Vendedor de algodão doce: fará venda exclusiva de algodão doce;
2.8.3 Vendedor de balão: fará venda exclusivamente de balões de gás;
2.8.4 Vendedor de pequenos brinquedos: fará venda exclusiva de pequenos
brinquedos típicos de festas (luminosos, etc.) exceto balões.
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 a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
1400 – Cardosonosseguintes dias e horários:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de
Pindamonhangaba, pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos
brinquedos;
b) 22/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em
trabalhar nas barracas fixas.
3.1.1 – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para
identificação;
3.1.2 – As identificações se encerrarão as 14h30 para o inicio do sorteio, caso haja fila,
serão distribuídas senhas em ordem decrescente para não haver atraso;
3.1.3 – 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 20/06/2018;
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 16 a localização dos vendedores que
irão exercer a atividades nas barracas durante aFesta de Aniversário de Pindamonhangaba
de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa;
3.4 – O mesmo será válido para as 4 (quatro) vagas de pipoqueiro e para as 2 (duas) vagas
de vendedores de algodão doce, 2 (duas) vagas de vendedores de pequenos brinquedos e
2 (duas) vagas de vendedores de balões;
3.5 –Na ocasião, serão sorteados 2(dois) suplentes para os vendedores de alimentos
e bebidas (barracas fixas), 1 (um) suplente caso haja desistência de pipoqueiro, 1 (um)
suplente caso haja desistência de vendedor de algodão doce, 1 (um) suplente caso haja
desistência de vendedor de pequenos brinquedos e 1 (um) suplente caso haja desistência
de vendedor de balões;
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNALDE
DEPINDAMONHANGABA
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA
FORO DE PINDAMONHANGABA
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua
Alcides
Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
FORO
DE PINDAMONHANGABA
12421-681, Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
2ª VARA CÍVEL
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário
de Atendimento
ao Público:
dasSra.
12h30min
às19h00min
Rua Alcides
Ramos Nogueira
, 780, ., N.
do Perpétuo
Socorro - CEP

Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

12421-681,EDITAL
Fone: (12)
Pindamonhangaba-SP - E-mail:
DE3643-2784,
INTERDIÇÃO
pinda2cv@tjsp.jus.br
4000322-24.2013.8.26.0445
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
Interdição - Tutela e Curatela
MARIA HELENA CINACHI
ISAURA DE JESUS GODOY

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº:
4000322-24.2013.8.26.0445
Classe – Assunto:
Interdição - Tutela DE
e Curatela
EDITAL
PARA CONHECIMENTO
TERCEIROS, EXPEDIDO
INTERDIÇÃO
DE
ISAURA
JESUS
GODOY, REQUERIDO POR
Requerente:
MARIA DE
HELENA
CINACHI
CINACHI - PROCESSO Nº4000322-24.2013.8.26.0445.
Requerido:
ISAURA DE JESUS GODOY

Justiça Gratuita
NOS AUTOS DE
MARIA HELENA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

Justiça Gratuita

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 03/04/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA DE JESUS GODOY,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA HELENA
EDITAL PARA
CONHECIMENTO
DEpor
TERCEIROS,
EXPEDIDO
AUTOS
DE
CINACHI.
O presente
edital será publicado
três vezes, com
intervalo de NOS
dez dias,
e afixado
na
forma da lei.NADA
MAIS. DE
Dado
e passado
nesta REQUERIDO
cidade de Pindamonhangaba,
07 de
INTERDIÇÃO
DE ISAURA
JESUS
GODOY,
POR MARIA aos
HELENA
junho de 2018.

CINACHI - PROCESSO Nº4000322-24.2013.8.26.0445.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
DIREITA
O(A) MM. Juiz(a)CONFORME
de Direito da IMPRESSÃO
2ª Vara Cível, ÀdoMARGEM
Foro de Pindamonhangaba,
Estado de

Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

São

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 03/04/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA DE JESUS GODOY,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA HELENA
CINACHI. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de
junho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Este documento
é cópia do original
assinado digitalmentePara
por CLAUDIA
CALLES
BALLESTERO. Para
acessar oossite
autos https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES
NOVELLINO
BALLESTERO.
acessar
osNOVELLINO
autos processuais,
acesse
informe oinforme o
processo 4000322-24.2013.8.26.0445 e o código 3FE4E73.
processo 4000322-24.2013.8.26.0445 e o código 3FE4E73.

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;

WhatsApp.

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar

titular Juliana Bertolino (10 de julho a 23 de julho de 2018), vimos convocar
para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, a
Conselheira Tutelar Suplente:
1º Daniela Ribeiro Tomaz
A

Conselheira

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos
pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência
Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período
de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado,

Sérgio Agusuto Baldin Júnior
Presidente

atribuições, e com fundamento na alínea “b”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro

5 – Disposições gerais

de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal Sr.

PREFEITURA
DEo futuro
PINDAMONHANGABA
Agindo noMUNICIPAL
presente - construímos
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.468, DE 23 DE MAIO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas

Gustavo Perroni Gomes da Silva, pelo período de 04 de junho de 2018 a 02 de janeiro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 04 de junho de 2018.

25, 26/6

14h30
14h30
das 8h às
17h*

27/jun

-

28/jun

vide item 4.5

6.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
6.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de
Administração ou a quem for delegado competênciaexpressa.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Extraordinária

julho/18, dia 05

Ordinária

agosto/18, dia 02

Ordinária

setembro/18, dia 06

Ordinária

outubro/18, dia 04

Ordinária

novembro/18, dia 08

Ordinária

dezembro/18, dia 06

Ordinária

Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2014/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.454, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve
designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 027/2015 para dar continuidade à apuração do processo,
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 17 de maio de 2018,
sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2018.
Isael Domingues
Municipal
Secretaria de Educação e Cultura -Prefeito
Conselho de Alimentação
Escolar - Rua Dino Bueno, 119 - Centro - CEP 1240
Tel.: 3644-1565
- e-mail - cae@pindamonhangba.sp.gov.br
Fabrício
Augusto
Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos
em 17 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018)
Foi firmado o contrato 060/2018, de 05/06/2018, para “contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e
entrega de documentos e pequenos volumes”, no valor de R$ 58.800,00,
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Tania Maria
Moreira 27014708899, a Sra Tania Maria Moreira.

PREGÃO Nº 015/2017 (PMP 9772/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 15/05/2018, ao contrato 022/2017, que
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços
para realização de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos e equipamentos de inaloterapia da municipalidade”, para
prorrogação até 19/05/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa Junque Peças e Serviçso OdontoMédico Hospitalares Ltda EPP, o Sr Roberto Carlos Manaliscki Junque.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Isael Domingues
Prefeito Municipal

2018.

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

21/jun
22/jun

junho/18, dia 20

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Inscrição
Sorteio (vendedores
associados e de pipoca, de
balão, brinquedos e algodão
doce)
Sorteio (demais interessados)
Entrega das licenças aos
sorteados
Contato com eventuais
suplentes
Retirada da licença pelos
suplentes

Tipo

*** ADITAMENTO ***

6 – Cronograma

Horário
das 8h às 17h

Data

Rocha.

4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias25 e 26/06/18das 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 daFesta de Aniversário de
Pindamonhangaba) e de acordo com a Lei 5668 de 01 de Julho de 2014 que define o
valor, de acordo com a Unidade Fiscal do Município,sendo R$ 331,41 (trezentos e trinta
e um reais e quarenta e um centavos) aos pequenos vendedores (pipoca, algodão doce,
balões e pequenos brinquedos) e R$ 994,23 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte
e três centavos) aos vendedores de barracas fixas. Ressalta-se que a Unidade Fiscal do
Município é R$ 90,18.
4.3 – A não retirada da licença até as 11h00 do dia 27/06/18 acarretará na perda da vaga e
convocação dos suplentes;
4.4 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua
inscrição no dia 28/06/18, devendo retirar sua licença até as 12h00 do dia 29/06/18;
4.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local ficará vago.

Data
18 a 19/jun

Secretaria de Educação e Cultura - Conselho de Alimentação Escolar - Rua Dino Bueno, 119 - Centro - CEP 12401-410,
Tel.: 3644-1565 - e-mail - cae@pindamonhangba.sp.gov.br

informamos que convocaremos o 2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima

4 – Da entrega das licenças

5.1 – As barracas serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança dos itens deixados pelos
ambulantes nas barracas após o encerramento das atividades do dia;
5.2 – A Prefeitura disponibilizará energia para as barracas durante o evento;
5.2.1 – Caberá aos barraqueiros a verificação da voltagem fornecida;
5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.4 – Não serão feitas trocas de localização das barracas ou pipoqueiros, salvo motivo de
força maior, devidamente expresso pela fiscalização;
5.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
5.5.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
5.5.2 – Venda de bebidasem recipientes de qualquer material que não seja copo
plástico;
5.5.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
5.5.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fiscalização;
5.6.5 – Venda de bebida alcoólica destiladas;

Escala para a realização das reuniões ordinárias/2018:
Folha 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
Convocação
O Presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas Atribuições
legais,
convoca seus pares para as reuniões nos dia 22, 25, 26 e 27/06/2018 dás
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
14h00 às 17h00, na Avenida Nossa
Senhora
TEL
/FAX: (12) 3do
644.Bom
5600 Sucesso, 1400, para discussão
e deliberação: A) Avaliação a contribuição do autor no projeto de PPP de Iluminação
Pública; B) Avaliar e Discutir Edital e seus Anexos para futura Licitação; C) Organizar
e Definir o Cronograma do Edital da PPP de Iluminação Pública; e demais assuntos
pertinentes.
Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

PORTARIA GERAL Nº 5.029, DE 14 DE JUNHO DE 2018.
Dispõe sobre a designação de Agentes de Desenvolvimento do Município de
Pindamonhangaba, para efetivação do disposto na Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 85-A da Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto
de 2014;
RESOLVE:
Art.1º Designar como Agentes de Desenvolvimento do município de
Pindamonhangaba, para efetivação do disposto na Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, os seguintes servidores:
IMarcelo Ribeiro Martuscelli;
IIDenise Carvalho de Mello;
IIISimone Aparecida da Silva;
IVDaniela C. do Rosário Marcondes;
VRodrigo de Souza Godoi;
VIRodrigo Lóssio Ferreira
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabiano Vanone
Secretário de Gabinete
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de
junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

