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A “Corrida Pinda” 
será uma das principais 
atrações das comemorações 
do aniversário  de  
emancipação político-
administrativa da cidade. 

Tradicional evento do 
calendário esportivo 
regional, a competição 
fi gura-se como uma das 
maiores provas do País com 
inscrição gratuita e grande 

adesão de participantes, 
e está marcada para o dia 
15 de julho, com largada 
e chegada no Parque da 
Cidade. As inscrições terão 
início na próxima segunda 

(2), pelo site da prefeitura, 
através de um banner que 
redirecionará para o site 
“Estou Nessa”.

Pinda recebe 
espetáculos 
teatrais sobre 
confl itos 
históricos 
brasileiros

Município 
registra queda 
em todos os 
índices de 
criminalidade

Inscrições para 
o “Festipoema” 
terminam neste 
sábado (30)

Quinta edição 
do “Festival 
Junino” começa 
hoje

Inscrições para a “Corrida Pinda” 
abrem na segunda-feira, 2 de julho
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Objetivo 3: Assegurar 
uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para 
todos, em todas as idades 

Mais um grande de-
safi o, assegurar a Saúde 
infantil, saúde materna 
e para os portadores de 
HIV: A cada dia, morrem 
17 mil crianças a menos 
do que em 1990, porém 
mais de seis milhões de 
crianças ainda morrem 
a cada ano, antes do seu 
quinto aniversário. No 
Brasil apesar dos esforços 
neste ano tem diminuído 
a cobertura vacinal e isto 
é muito preocupante.

Globalmente, a morta-
lidade materna caiu quase 
50% desde 1990. Apenas 
metade das mulheres em 
regiões em desenvolvi-
mento recebe a quanti-
dade recomendada de 
assistência médica.

Em 2014, havia 13,6 
milhões de pessoas com 
acesso à terapia antirre-
troviral, um aumento em 
relação a apenas 800 mil 
em 2003.

Estes são dados da 
ONU, olhando de uma 
forma bem superfi cial, 
até podemos dizer que há 
uma evolução, mas quan-
do explodimos os dados e 
começamos a aprofundar, 
vemos que há muito o 
que fazer ainda, princi-
palmente em países em 
desenvolvimento como o 
Brasil. 

Muito podem achar 
que somos um país a 
desenvolvido, mas ainda 
temos muito o que fazer 
para entrarmos nesta 
categoria.

E mais uma vez a per-
gunta que vale para nós: 
o que podemos fazer em 

auxilio deste objetivo?
De forma bem direta, 

apoiar de forma volun-
tária com seu tempo ou 
doação de bens ou recur-
sos as organizações que 
lutam por estas causas.

De forma mais indi-
vidual, fomentar junto a 
sua comunidade a impor-
tância da vacinação das 
crianças de acordo com o 
calendário do ministério 
da Saúde, para que doen-
ças consideradas extintas 
no Brasil não voltem a 
acontecer em nosso terri-
tório.

Visto que nosso país 
tem recebido um numero 
bem grande de migrantes, 
é importante também a 
indicação para crianças 
oriundas de outros países 
a vacinação, para pro-
teção delas e de nossas 
crianças, pois em muitos 

países diversas doenças 
ainda não foram erradi-
cadas e ainda circulam de 
forma bem intensa.

Fundamental nossa 
participação voluntária 
para ajudar no atingi-
mento deste objetivo, 
bem como de todos os 
outros ODS, mas o im-
portante é conhecê-los 
para poder interagir e 
saber como ajudar aque-
la causa que melhor se 
encaixa com seus desejos 
de voluntariar-se e aju-
dar.

Portanto vou continu-
ar apresentando aqui os 
17 ODS - Objetivos de 
desenvolvimento Sus-
tentável da ONU (Or-
ganização das Nações 
Unidas). Espero que 
gostem deste detalha-
mento com uma lingua-
gem mais caseira.

DESVENDANDO A AGENDA 2030. ODS

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Defi nido calendário de pagamento 
do Abono Salarial ano-base 2017

“Noites do Caldinho” 
na Casa Transitória 

O calendário de paga-
mento do Abono Salarial 
ano-base 2017 foi defi nido 
na terça-feira (26). Os pa-
gamentos começam em 26 
de julho de 2018.

Quem nasceu de julho 
a dezembro, recebe o be-
nefício ainda este ano. Já 
os nascidos entre janeiro 
e junho, terão o recurso 
disponível para saque em 
2019. Em qualquer situ-
ação, o dinheiro fi cará à 
disposição do trabalhador 
até 28 de junho de 2019, 
prazo fi nal para o recebi-
mento.

Os empregados da ini-
ciativa privada, vincula-
dos ao PIS, sacam o di-
nheiro na Caixa. Para os 
funcionários públicos, as-
sociados ao Pasep, a refe-
rência é o Banco do Brasil. 
Os correntistas terão o be-
nefício creditado em conta 
no período estabelecido 
no calendário.

Para ter direito ao Abo-
no Salarial do PIS/Pasep é 
necessário ter trabalhado 
formalmente por pelo me-
nos um mês em 2017 com 
remuneração média de 
até dois salários mínimos. 
Além disso, o trabalhador 
tinha de estar inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos 

cinco anos e ter tido seus 
dados informados cor-
retamente pelo empre-
gador na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais).

A quantia que cada 
trabalhador tem para re-
ceber é proporcional ao 
número de meses tra-
balhados formalmente 
em 2017. O valor do 
abono salarial será cal-
culado na proporção 
1/12 do salário mínimo 
vigente na data do paga-
mento. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A Casa Transitória 

“Fabiano de Cristo” 
de Pindamonhangaba 
promoverá a degusta-
ção de mais de 15 tipos 
de caldos no sábado 
(30), às 20 horas, e no 
domingo (1º/7), a par-
tir das 19h30. O valor 
da comanda por pessoa 
é de R$ 25, se adqui-
rida antecipadamente, 
ou R$ 30, se comprada 
no dia.

Seguindo o costu-
me gastronômico do 
inverno, a entidade 

filantrópica oferecerá 
as variações de caldi-
nhos para consumo 
livre em cada dia do 
fim de semana. Sendo 
que, mandioca e po-
lenta fritas e bolinho 
caipira serão as novi-
dades desta edição do 
evento.

Crianças de até cinco 
anos poderão comer de 
graça e as de seis a 10 
anos de idade pagam 
metade para aprovei-
tar as “Noites do Cal-
dinho”, na Casa Tran-
sitória, localizada na 
rua Frei Fabiano de 
Cristo, 555 – Crispim.

Gastronomia típica e 
manifestações culturais      

Em clima de “Copa do Mundo”, acontece 
neste fi m de semana, de 29 de junho 

a 1º de julho, a quinta edição do “Festival 
Junino” – já tradicional no calendário das 
festas públicas de Pindamonhangaba. 

Com entrada franca, o evento contará com 
atrações artísticas, shows musicais e muitos 
outros atrativos, como a gastronomia típica, 
que inclui pratos como feijoada, vaca atolada, 
leitoa pururuca, truta, tilápia, porções de 
fritas, de torresmo e de calabresa, bolinhos, 
canjica e doces além de bebidas típicas juninas 
como quentão e vinho quente. 

Realizada pela prefeitura em parceria com 
os núcleos turísticos do Ribeirão Grande e 
do Piracuama, a festividade conta com apoio 
da Secretaria Estadual de Cultura, e unirá 
gastronomia e manifestações artísticas no 
bairro rural “Bonsucesso”. 

É só escolher as atrações que mais agradam 
e curtir um fi m de semana de muita cultura e 
diversão.
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Município registra queda em 
todos os índices de criminalidade

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assinou, na 
terça-feira (26), contrato 
com a empresa vencedora 
da licitação, que será res-
ponsável pelas castrações 
de cães e gatos. O contrato 
prevê, aproximadamente, 
por um período de um ano 
em nossa cidade, 1.400 
castrações.

De acordo com o di-
retor do Departamento 
de Riscos e Proteção aos 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, a castração tem 
o objetivo de atender ani-
mais de pessoas carentes e 
que são assistidas por pro-
gramas assistenciais. “A 
empresa vencedora dis-
põe de unidade móvel, ou 
castramóvel, e isso nos dá 
uma melhor mobilidade 

Departamento de 
Trânsito efetua 
obras na cidade

“Super MEI” oferece curso para eventos temáticos

Segundo a prefeitura, a queda de índices de violência e criminalidade é refl exo do investimento no COI e 
na instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade, entre outras ações

P i n d a m o n h a n g a b a 
baixou todos os índices de 
criminalidade, de acordo 
com dados da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, em 
comparação ao mesmo 
período, no ano passado.

Segundo os dados, a ci-
dade teve queda de 100% 
de homicídio culposo 
(sem a intenção de ma-
tar), de latrocínio e de ví-
timas de latrocínio (roubo 
seguido de morte); queda 
de 68,4% roubo de carga, 
e 61,5% em roubo de veí-
culos; queda de  50% em 
tentativas de homicídio,  
de 22,2% nos casos de ho-
micídio doloso (quando 
há intenção de matar) e 
de vítimas em homicídio 
doloso; queda de 41,5% 
de lesão corporal dolosa; 
41,6% de furtos e roubos, 
entre outros.

De acordo com o secre-
tário de Proteção e Bem
-Estar do Cidadão, José 
Sodário Viana, essa queda 
de índices de violência e 
criminalidade é refl exo 
do investimento no COI e 
na instalação de câmeras 
de segurança em pontos 
da cidade, na atividade 
delegada, que está com o 
dobro de policiais, além 

das 18 novas viaturas e o 
fortalecimento da Guarda 
Municipal.

“A equipe da Policia 
Civil tem elucidado os cri-
mes com bastante agilida-
de - culminando na prisão 
de autores - tirando esses 
elementos das ruas e isso 
tem servido para reduzir 
a taxa de homicídio e de-
sestimular outras  pessoas 
para que não venham a 
cometer crimes. Além dis-
so, o trabalho da Polícia 
Militar também é funda-
mental para essa queda, 
pois eles apresentam um 
serviço de bastante suces-
so com ações preventivas, 
ostensivas e de patrulha-
mento. E, nossa equipe, 
da Guarda Municipal, 
também contribui com 
as policiais - valorizando 
sempre o trabalho conjun-
to”, explicou.

Para Sodário, o desen-
volvimento de projetos 
sociais e esportivos no 
município também contri-
bui para a redução da cri-
minalidade. “Trata-se de 
uma prevenção primária 
quando oportunizamos 
atividades para crianças e 
jovens como as iniciativas 
da Secretaria de Espor-
tes”, fi nalizou o secretário.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, a 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trân-
sito, efetua obras de 
melhoria no trânsito da 
cidade.

O serviço de manu-
tenção da sinalização do 
Anel Viário iniciou na 
manhã de quarta-feira 
(27), contou com a equi-
pe de pintura do De-
partamento de Trânsito 

para reforçar a visibili-
dade das lombadas aos 
motoristas.

Já a avenida que dá 
acesso ao bairro Arare-
tama ganhou reforço de 
segurança com a coloca-
ção de tachões ao lado 
ciclofaixa. “Este tipo de 
ação é para aumentar a 
segurança dos ciclistas, 
principalmente nesse 
bairro que tem muitos 
ciclistas que utilizam a 
ciclofaixa”, explica a di-
retora de Trânsito, Lu-
ciana Viana.

PREFEITURA ASSINA CONTRATO PARA 
1.400 CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS
O atendimento 
preferencial 
será feito para 
assistidos por 
programas 
assistenciais

na ação, além do melhor 
conforto aos proprietários 
dos animais”, explicou.

A assinatura do con-
trato foi realizada no ga-
binete do prefeito Isael 
Domingues, com a pre-
sença da primeira-da-
ma, Cláudia Domingues, 
representantes de as-
sociações de protetoras  
de animais e assessores 
da administração muni-
cipal, além do vereador 

Toninho da Farmácia.
“Para nós, é uma gran-

de vitória a assinatura 
deste contrato, pois há 
tempo estávamos lutan-
do para viabilizar este 
serviço, que é apenas o 
início de um trabalho 
mais intenso para a causa 
animal”, explicou o pre-
feito Isael Domingues. 
“Nos próximos meses 
concluiremos, junto ao 
CRMV (Conselho Regio-

nal de Medicina Veteri-
nária), as datas de início 
do projeto de mutirões”, 
completou.

Além da assinatura, na 
ocasião, a secretária de 
Planejamento e Infraes-
trutura, Marcela Franco, 
apresentou o novo projeto 
do Cepatas e do Centro de 
Interação Humano e Ani-
mal, que será construído 
no antigo local do projeto, 
no Parque da Cidade.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, em 
parceria com o Sebrae, está com 
inscrições abertas para os micro-
empreendedores que desejam 
aprender mais sobre eventos te-
máticos. As inscrições se encer-
ram no dia 4 de julho.

De acordo com os organiza-
dores, esta é uma oportunidade 
para o empreendedor que quer se 
destacar no mercado e conquistar 
novos clientes. Sendo capacitado, 

possibilita saber como planejar a 
agir nos diversos momentos do 
negócio próprio.

O “Programa Super MEI” 
disponibiliza ao microempre-
endedor individual (MEI) ou 
ao que está pensando em abrir 
o seu próprio negócio soluções 
técnicas de gestão. As solu-
ções ofertadas pelo Programa 
podem contribuir para que o 
empreendedor consiga: agre-
gar valor à empresa, aprimo-
rar conhecimentos técnicos e 
de gestão, aumentar suas ven-
das, diversificar seus produ-
tos, receber orientação sobre 

linhas de crédito e aplicativos de 
gestão.

O curso oferecido: “A arte de 
fazer festas e eventos temáticos” 
tem prazo para início no dia 11 e 
término no dia 31 de julho, com 
encontros das 9 às 13 horas. As 
inscrições podem ser feitas no 
prédio do Sebrae e a vagas são li-
mitadas.

Os interessados podem adqui-
rir mais informações ligando no 
3642-9744 ou 3128-9600 opção 
04, ou até mesmo indo ao prédio 
do Sebrae de Pindamonhangaba, 
que fi ca na avenida Albuquerque 
Lins, 138, São Benedito.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na ocasião, projeto do novo Cepatas também foi apresentado
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Ve-
readores de Pinda-
monhangaba realizou 
no dia 25 de junho, a 
22ª Sessão Ordinária, 
no Plenário “Francis-
co Romano de Olivei-
ra”. Na Ordem do Dia 
constaram apenas três 
proposituras de auto-
ria do Poder Executi-
vo. O Projeto de Lei n° 
39/2018, que trata das 
Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício de 
2019 e os Projetos nºs.  
80/2018 e 81/2018, 
que dispõem de crédi-
to adicional suplemen-
tar e especial.

A sessão foi rápida, 
em atendimento ao Ar-
tigo 256 do Regimento 
Interno onde diz que: 
“As sessões nas quais 
se discutem as Leis 
Orçamentárias terão a 
Ordem do Dia prefe-
rencialmente reserva-
da a essas matérias e 
o Expediente ficará re-
duzido a trinta minu-
tos, contados do final 
da votação da Ata”.

Assim, o Projeto de 
Lei do Executivo, que 
trata das Diretrizes 
Orçamentárias para 
2019, foi aprovado por 
unanimidade. Em sua 
justificativa, o prefeito 
destaca que o Projeto 
de Lei que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício 
financeiro de 2019, 
está em cumprimento 
ao disposto no §2° do 
art. 165 da Constitui-
ção Federal e ao art. 4° 
da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (Lei Com-
plementar n° 101, de 
04/05/2000). Obser-
vando-se que o Proje-
to de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o 
próximo exercício está 
sendo elaborado de 
acordo com as exigên-
cias contidas na Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal, atendendo assim, 

Parlamentares  aprovam Projeto do 
E xe cutivo que f ixa  as  Diretriz es 

Orç amentárias  p ara  2019
A LDO serve de orientação para que possa ser elaborado o orçamento do município, a LOA – Lei 

Orçamentária Anual, que prevê as receitas e despesas para 2019. Ao utilizar a Tribuna Livre 
munícipe aponta os desafi os do mercado de trabalho para os portadores de defi ciência intelectual

ao princípio do equilí-
brio orçamentário e o 
princípio fundamental 
das finanças públicas. 

As propostas nºs. 
80/2018 e 81/2018, 
que tratam de crédito 
adicional foram vota-
das englobadamente, 
sendo aprovadas por 
todos os parlamenta-
res presentes. 

O primeiro projeto 
votado, nº 80/2018, 
trata-se de abertura 
de crédito adicional 
suplementar e espe-
cial no valor de R$ 
545.000,00 (quinhen-
tos e quarenta e cinco 
mil reais), na Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação e Cultura, Se-
cretaria Municipal de 
Esporte e Lazer e no 
Fundo Municipal de 
Assistência Social, re-
ferente ao contrato de 
repasse n°. 0363586-
43/2012, firmado com 
o Ministério da Cultu-
ra para o Programa do 
Céu das Artes, para a 
aquisição de mobiliá-
rios e materiais neces-
sários para o Centro de 
Arte e Esportes Uni-
ficado - CEU. Quanto 

ao segundo Projeto de 
crédito adicional, refe-
re-se a remanejamento 
de verbas no valor de 
R$ 411.748,26 (qua-
trocentos e onze mil, 
setecentos e quaren-
ta e oito reais e vinte 
e seis centavos), para 
acerto de rubricas 
para atendimento das 
emendas impositivas 
a serem aplicadas nas 
Secretarias de Saúde e 
Assistência Social; de 
Esporte e Lazer e de 
Serviços Públicos.

Tribuna Livre
O munícipe Elias 

Rivelle de Freitas, fêz 

uso da Tribuna Livre 
para falar sobre as pes-
soas com deficiência e 
os desafios no merca-
do de trabalho. Elias é 
professor da Rede Es-
tadual de Ensino, Tec-
nólogo em Gestão Am-
biental e Técnico em 
Serviços Jurídicos. Ele 
fez um relato de sua ex-
periência de vida como 
portador de deficiência 
intelectual, diagnos-
ticado aos dois anos 
de idade com altismo 
infantil, após 20 anos 
de diagnóstico como 
altista, é portador da 
Síndrome de Asperger. 
Segundo Elias, fala-se 
em inclusão mas não 
há ações efetivas, prin-
cipalmente quando se 
fala do deficiente in-
telectual. Embora te-
nham leis que tratam 
desse assunto, as em-
presas pouco propor-
cionam a abertura do 
mercado de trabalho 
para os portadores de 
deficiência intelectu-
al. Também afirmou 
que em Pindamonhan-
gaba o deficiente in-
telectual não se sente 
representada porque 

Tribuna Livre - Elias Rivelle 
Freitas: O mercado de 
trabalho para portadores 
de defi ciência intelectual

 

ORDEM DO DIA
23ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
03 de julho de 2018, terça-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 43/2018, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo 
da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as 
Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros no Município 
de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
- Emenda n° 02/2018 – Ver. Rafael Goffi Moreira
- Emenda n° 03/2018 – Ver. Carlos Moura – Magrão

II. Projeto de Lei n° 75/2018, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Declara 
de Utilidade Pública o PROJETO GERIZIM”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 07/2018, do Vereador Antonio Alves 
da Silva – Toninho da Farmácia, que “Concede a Medalha Percy Newton 
de Lacerda César”.

IV. Projeto de Resolução n° 10/2018, da Mesa Diretora, que “Altera a 
Resolução n° 05/2014, que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do 
Poder Legislativo”.

Pindamonhangaba, 28 de junho de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores 
no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 43/2018 - Este projeto visa 
Alterar dispositivo da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e 
regulamenta as Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros 
no Município de Pindamonhangaba, concedendo desconto de 50% (cinquenta 
por cento) na compra da cartela de passes para os Estudantes e Professores que 
comprovadamente frequentem ou lecionem em cursos regulares de ensino da 
educação básica, compreendendo desde a educação infantil até o ensino médio, 
passando pelo ensino fundamental e também do ensino superior.
Projeto de Lei nº 75/2018 - O referido projeto propõe a declaração de utilidade 
pública para o Projeto Gerizim, entidade sem fi ns lucrativos com sede no bairro 
Marieta Azeredo que presta serviços e atendimentos gratuitos na área social, 
educacional, cultural, benefi cente, esportiva e profi ssionalizante a qualquer pessoa, 
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, credo ou religião.
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2018 - Concede a Medalha Percy Newton de 
Lacerda César ao radialista Celso Donizete Bicudo.
Projeto de Resolução nº 10/2018 - Trata-se adequações de procedimento do 
Controle Interno da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

o Conselho da Pessoa 
com Deficiência não 
está funcionando e o 
Executivo não indica 
membros para o Con-
selho. As empresas não 
desenvolvem políticas 
em relação ao tema e 
a conscientização da 
sociedade caminha a 
passos lentos. Ele afir-
ma ainda que pesqui-
sas comprovam que os 
portadores de defici-
ência intelectual são 
os que mais sobressa-
em dentro das empre-
sas, são os que menos 
faltam no trabalho, e 
que produzem mais. 
Ele pede o apoio do Le-
gislativo e do Executi-
vo para melhorias no 
atendimento ao defi-
ciente intelectual.



COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

 Terminam neste sábado 
(30), as inscrições para a déci-
ma segunda edição do “Festival 
de Poemas de Pindamonhan-
gaba -  Festipoema”. O even-
to é uma promoção conjunta 
do Departamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico da Pre-
feitura Municipal de Pindamo-
nhangaba, da Academia Pinda-
monhangabense de Letras e do 
Conselho Municipal de Cultura 
- Cadeira de Audiovisual.

Os interessados em partici-
par devem se inscrever em uma 
das categorias artísticas ofere-
cidas pelo festival, são elas: po-
emas, intérpretes, vídeos e fo-
tografi as que buscam sintetizar 
a essência do poema através do 
audiovisual ou cênico.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
Nesta sexta-feira (29), das 

14 às 16 horas, o CEU das Artes 
recebe,  gratuitamente, uma ofi -
cina intitulada “Vídeo de bolso 
com o celular”, ministrada por 
Ralph Friedericks.

Ralph é cineasta, fotógrafo 
e arte educador; já participou 
de diversos festivais brasileiros 
produzindo curtas-metragens, 
além de já ter sido ganhador 
do “Festival do Minuto” com o 
curta “Pontos de Vida”. Ele tam-
bém é sócio-diretor audiovisual 
da produtora Matriz Filmes, o 
que lhe rendeu a experiência de 
trabalhar em diversos projetos 
audiovisual como vídeos docu-
mentários, vídeos institucio-
nais, fi lmagens de espetáculos 
entre outros.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
O Palacete 10 de 

Julho recebe, neste 
mês, uma exposição 
especial: os desenhos 
em papel preto com 
caneta fosca branca 
do artista indígena 
Jaider Esbell, do povo 
Makuxi, de Roraima.

“Viver na Amazô-

nia tem seus privilé-
gios. Respirar a gran-
de fl oresta, tocar seus 
ecossistemas, fazer 
parte deles são algu-
mas das sensações 
que “It Was Amazon” 
pode proporcionar”, 
explicou o artista.

As 16 telas buscam 
estimular a refl exão 
do público sobre as 
questões ambientais 

e a importância de 
cuidar e amar a natu-
reza.

A mostra é uma 
realização da Estação 
Casa Amarela de Ca-
çapava, com o apoio 
do Departamento de 
Cultura da Prefeitura 
de Pinda.

A exposição fi cará 
disponível para visi-
tação do dia 1° a 31 de 

julho, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 
horas. O Palacete 10 
de Julho fi ca localiza-
do na rua Dep. Claro 
Cesar, 33, centro.

PALACETE RECEBE EXPOSIÇÃO “IT WAS AMAZON” DE ARTISTA INDÍGENA

O artista relata 
em preto e branco 

os abusos que a 
Amazônia sofre 

diariamente

Divulgação

CEU das 
Artes recebe 
ofi cina de 

vídeo
A ofi cina ensinará  
como produzir vídeos 
com seu próprio 
celular

Os participantes usarão seus 
próprios celulares para pas-
sar por todas as etapas, entre 
pré-produção com a criação de 
roteiro, a produção com a fi l-
magem e a pós-produção com a 
edição dos fi lmes.

É importante ressaltar que a 
ofi cina é limitadas a 20 lugares. 
Para participar é necessário ter 
a partir de 8 anos, e se inscrever 
no CEU das Artes, localizado na 
avenida das Orquídeas, em Mo-
reira César. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
3637-1715.

A ofi cina é uma realização 
do Ministério da Cultura, Go-
verno do Estado de São Paulo, 
Secretaria da Cultura e Museu 
da Imagem e do Som – MIS, em 
parceria com o Departamento 
de Cultura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Divulgação

Inscrições para o 
“Festipoema” acabam amanhã

ulturaC
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Está tudo pronto para a quinta 
edição do “Festival Junino”, que 
acontece neste fi m de semana: de 
29 de junho a 1° de julho, no bairro 
Bonsucesso. O evento, organizado 
pela Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, reúne o melhor da música e 
da gastronomia típicas. Além do 
“Trem do Forró”, diversas atra-
ções artísticas garantem a diver-
são para toda a família.

A festança começa nesta sex-
ta-feira (29), das 19 às 23 horas, 
com a quadrilha junina da me-
lhor idade, da CCI Vila Rica de 
Pinda, em seguida a quadrilha 
junina Carúnxu dí Mío, de Que-
luz, agita o público e o show da 
Banda Rastapé encerra a noite.

O segundo dia de festa, no sá-
bado (30), começa às 12 horas, 
com o melhor da gastronomia 
regional. O público poderá al-
moçar com show ao vivo da du-
pla André e Andresa. O restante 
da tarde é repleta de música da 

Com entrada franca, evento contará com 
diversas atrações musicais e culinária típica

melhor qualidade, como show da 
cantora Flávia Borges e em segui-
da moda de viola com Evelim. As 
atrações culturais não podem fi -
car de fora, com o grupo Zirigui-
dum de Pinda apresentando cau-
sos juninos e a apresentação de 
moçambique do grupo de Mon-
teiro Lobato vêm abrilhantar o 
dia. Para quem adora um arras-
ta pé, o grupo Os Renegados de 
Aparecida, apresenta dança cou-
ntry e, para manter a animação 
do público, a quadrilha de bone-
cões de Caçapava, Lua Bailarina 
e Gamt. Fechando as atrações, o 
show da dupla Gerson e Daniel 
aquece o povo para o show do 
Tales e Wellington, que entra às 
21h30, encerrando o dia.

A festa inicia novamente no 
domingo (1°/7), com a tradicio-
nal missa sertaneja, às 11 horas, 
com o Padre Gonçalves acom-
panhado por Claudinho e Gru-
po Cantor Adorador. O almoço 

com pratos típicos da culinária 
caipira será acompanhado no-
vamente com show ao vivo, da 
dupla Bruno e Yago. À tarde, a 
Orquestra de Viola Itaboaté, de 
Taubaté, embala o público que, 
em seguida, poderá assistir mais 
uma atração de Moçambique, 
agora de Redenção da Serra.  O 
fervo é garantido com a apre-
sentação de country dos Amigos 
da Dança e Sertanejando de Pin-
da. A noite é repleta de shows ao 
vivo, com Miro e Marques, às 

17h30, o cantor Cesár Barbosa, 
às 19 horas, e a grande estrela da 
noite, Sérgio Reis, entrará às 21 
horas, encerrando esta edição 
do “Festival Junino”.

Mais uma vez, o “Festival Ju-
nino” será às margens da Rodovia 
Dr. Caio Gomes Figueiredo (es-
trada que vai para o Piracuama), 
km 11, no Bonsucesso. A festa 
será bem no acesso para a estrada 
da Pedreira Anhanguera e pode 
ser vista da pista. É importante 
ressaltar que a entrada é gratuita.

Serão 32 estandes de alimenta-
ção, com os mais variados pratos, 
além de bebidas típicas juninas, 
como quentão e vinho quente, e, 
claro, doces caseiros típicos.

O evento contará também 
com a presença da Feira Arte 
Encanto, que mostra os melho-
res trabalhos realizados pelos 
artistas de Pindamonhangaba. 
O Fundo Social de Solidarieda-
de estará presente, recebendo, 
inclusive, doações da Campa-
nha do Agasalho 2018.

A realização do “Festival Juni-
no” é resultado da parceria entre 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Departamento de Turismo, e os 
empresários dos núcleos turísti-
cos do Ribeirão Grande e do Pi-
racuama. Apoio da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo.

De acordo com informações 
divulgadas pelo Departamento 
de Cultura na quarta-feira (27), 
a edição de 2018 contava com 
517 inscritos de 25 estados do 
país e o Distrito Federal.

Como nas edições anterio-
res, o “Festipoema” tem como 
objetivo estimular a criação 
poética, valorizar e divulgar 
a poesia, assim como incenti-
var a arte da interpretação da 
poesia e estimular no público 
o interesse pelas manifesta-
ções artísticas. Podendo con-
correr  nas categorias: Adulto, 
Juvenil, Interpretação Cêni-
ca, Fotográfica e Audiovisual 
de um minuto. A inscrição é 
feita somente via internet. O 
participante deve acessar o 
site: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

As inscrições foram aber-
tas em março e acabam neste 
dia 30. A divulgação dos poe-
mas selecionados será no dia 3 
de agosto. Entre os dias 13 de 
agosto e 21 de setembro, serão 
feitas as entregas de fotos e ví-
deos. Para que os participantes 
possam desempenhar boas in-
terpretações das obras literá-
rias, serão realizadas ofi cinas 
para a interpretação fotográfi ca 
e audiovisual, além da ofi cina 
de interpretação cênica.

Os poemas, fotografi as e 
vídeos selecionados serão ex-
postos no Palacete 10 de Julho, 
antes das apresentações e pre-
miações que devem ocorrer nos 
dias 6 e 7 de outubro.

O evento é realizado em con-
junto entre o Departamento de 
Cultura e Patrimônio Histórico 
da Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba, Academia Pin-
damonhangabense de Letras e 
do Conselho Municipal de Cul-
tura. 

Mais informações podem ser 
adquiridas pelo e-mail cultu-
ra@pindamonhangaba.sp.gov.
br ou pelos telefones: 3642-
1080 / 3643-2690.

5ª edição do “Festival Junino” começa hoje e segue até domingo

Autores podem 
interpretar suas 
obras

Durante os três dias de festa haverá muita comida típica e shows musicais

Divulgação

Divulgação



Pinda recebe espetáculos teatrais sobre 
conflitos históricos brasileiros

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes
***

em meio a um cená-
rio de debate social, a 
“Companhia estudo de 
Cena” exibe o projeto 
“teatro e memória” para 
representar confrontos e 
capítulos pouco conheci-
dos da história brasileira.  
o grupo trará para Pin-
damonhangaba a peça 

“a Farsa da Justiça” no 
sábado (30), às 11 horas, 
na praça monsenhor mar-
condes. Já no domingo 
(1º/7), às 16 horas, será a 
vez da demonstração de 
“Guerras Desconhecidas” 
no bosque da Princesa. 
Para ambas as exibições, 
a entrada é gratuita e 
indicada para maiores de 
14 anos.

o espetáculo “a Far-

sa da Justiça” introduz 
o julgamento fictício de 
Inácio Pereira, um sobre-
vivente real do “massacre 
de eldorado dos Carajás”. 
o momento histórico 
conhecido mundialmen-
te resultou da violência 
policial empregada em 
resposta ao protesto em 
prol da reforma agrária 
realizado por um grupo 
de trabalhadores sem 

terra em uma estrada no 
Pará, em 1996.

“nosso teatro nar-
ra histórias de revoltas 
populares que não são 
lembradas pela história 
oficial do País, mas que 
pertencem ao imaginá-
rio coletivo de parte do 
povo brasileiro e retratam 
a diversidade de nossa 
cultura. nesse contexto, 
esse projeto é um convite 

à memória social, para 
que através dela possa-
mos refletir sobre o nosso 
presente”, estabelece 
Diogo noventa, diretor e 
dramaturgo da “Compa-
nhia estudo de Cena”.

seguindo a narração 
argumentada por noven-
ta, a peça “Guerras Des-
conhecidas” faz alusão a 
três guerras brasileiras 
que não aparecem na 

história oficial do País: a 
Guerra do Pau de Colher, 
a Guerra de são bonifácio 
e a Guerra do Quintino 
Gatilheiro. sendo que, 
a apresentação envol-
ve jogos, brincadeiras 
populares e pantomi-
mas e acontece em uma 
“barraca de Cena”, uma 
estrutura de ferro e lona, 
com cerca de trinta e seis 
metros quadrados.

A “Companhia Estudo de Cena” exibirá a peça “A Farsa da Justiça” no sábado 
(30), às 11 horas

Fernando solidade

otidianoC
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SEXTA-FEIRA

Prefeitura terá horário diferente de 
funcionamento na próxima semana

Colaborou Com o texto: 
bruna sIlva

***
 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba terá horário 
diferente de funciona-
mento de departamentos 
e secretarias devido ao 
jogo do Brasil na “Copa do 
Mundo”.

De acordo com a por-
taria divulgada em janeiro, 
nos dias de jogos que 
acontecerem de manhã 

não haverá expediente, 
como na próxima segunda-
feira (2). Porém, nos dias 
em que as partidas acon-
tecerem durante a tarde 
como na última quarta-fei-
ra (27), o expediente será 
somente de manhã, até às 
13h30.

Os serviços no Pronto-
Socorro,  Pronto Atendi-
mento e Samu continuarão 
funcionando normalmente. 
Já as unidades de saúde 
dos bairros seguirão a 

programação estabelecida 
pela portaria divulgada em 
janeiro, pela Prefeitura.

O prédio da Secretaria 
de Educação e seus fun-
cionários também seguirão 
o mesmo cronograma de 
funcionamento, porém as 
atividades nas escolas de-
pendem de cada unidade. 
As escolas que decidirem 
suspender aulas devido à 
Copa, irão repor para que 
não prejudique o calendá-
rio de ano letivo.
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Pindamonhangaba, 29 de junho de 2018

Copa do Mundo 2018: o rebaixamento 
da tradição de enfeitar ruas

Em contrapartida à animação de edições anteriores, grande parte da 
população não se aderiu à coloração verde e amarela nas vias e casas

Tribuna do Norte

Os prédios, edifícios 
e caminhos urbanos 

concorrem entre si ao título 
de coletividade ao ostentar o 
trabalho manual e fi nanceiro 
entre vizinhos na época, 
dedicada ao símbolo patriota 
da história recente do Brasil: 
o futebol. Mais do que 
um campeonato regional, 
estadual ou nacional, 
toda a ornamentação 
verde e amarela espelha o 
entusiasmo de uma Copa 
do Mundo. Entretanto, em 
meio aos desafi os sociais 
atuais, bandeirinhas, faixas, 
calçadas e asfaltos saíram da 
titularidade e sentaram no 
banco de reservas em 2018.

“A expressão cultural é 
multifacetada e o esporte 
tornou-se um ícone dessa 
cultura. Então, o futebol 
é celebrado todas as vezes 
que acontecem jogos que 
movimentam o imaginário 
coletivo”, sintetiza José 
Maurício Cardoso, professor 
de Sociologia, Antropologia, 
Ciências Políticas e 
Relações Internacionais na 
Universidade de Taubaté. E o 
presente imaginário coletivo 
do brasileiro vem de imediato 
infl uenciando a tradição de 
decorar os espaços públicos 
e, até mesmo, particulares. 
Assim, a panorâmica 
decorativa futebolística está 
acompanhando a exigência 
da expressão cultural, voltada 
para a descrença nacionalista 
formulada por Émile 
Durkheim como ‘anomia’.

“A cultura é um processo de enfrentamento da natureza. Em alguns 
momentos, essa relação é tão tensa que é preciso uma válvula de escape.
 E essa válvula de escape passa a ser o futebol aqui para nós.”

José Maurício Cardoso – Professor universitário

HERANÇA DO 7X1?
Aos olhos dos mais velhos e atentos, é nítida a diferença entre a animação popular com este Mundial de Futebol e suas edições 

anteriores. Para Cardoso, hoje, de maneira direta, está ocorrendo um distanciamento desta manifestação cultural pela própria con-
dição fi nanceira dos cidadãos. “Nós acabamos de passar por um processo político traumático e a sociedade, literalmente, se dividiu”, 
afi rma o professor universitário. “Mostrar-se fanático na área esportiva, principalmente no futebol, acabou se tornando um elemento 
‘desagregador’. As pessoas, por receio e, até mesmo, por consciência, estão se limitando mais nessa expressividade cultural”.

MANTENDO A TRADIÇÃO
Independentemente dos últimos resultados da Seleção Brasileira no 

mundial, existem aqueles que se dizem “apaixonados” pelo futebol do 
Brasil. É assim que vivem as amigas Elaine Cristina e Érika Jayme, a 
Kika – moradoras do bairro Crispim, em Pindamonhangaba, – pintar e 
enfeitar as ruas em época de Copa do Mundo para elas é tradição e quase 
uma “herança” passada de pais para fi lhos. 

“Começou lá atrás com nossos avós, tios, pais e irmãos. Depois, quan-
do nos demos conta, nós já estávamos arrecadando as tintas e correndo 
atrás do dinheiro para a compra dos materiais”, conta Elaine. 

Érika acrescenta: “Somos amigas há uns 30 anos e durante todo este 
tempo nunca fi camos uma Copa do Mundo sem pintar a rua. Mesmo que 
seja da forma mais simples e simbólica possível, a gente tem que enfeitar 
nossa rua para receber de coração aberto os jogos da seleção”.

Elas disseram que de fato, este ano, o entusiasmo não contagiou a 
todos os moradores, mas que a maioria se aderiu à festa e à tradição de 
manter a rua Pedro da Cruz Salgado “verde e amarela” como o coração 
dos seus residentes. 

Ícone da expressão cultural brasileira, baixo entusiasmo com nosso futebol pode estar ligado à atual situação do País

A cada quatro anos, rua Pedro da Cruz Salgado, no Crispim, torna-se verde e amarela

Através de “vaquinha”, moradores mantém viva tradição de pintar e enfeitar a 
rua em época de Copa do Mundo

TEXTO: DAYANE GOMES E JUCÉLIA BATISTA
CRÉDITOS: ARQUIVO PESSOAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.134, DE 29 DE MAIO DE 2018.
Denomina de PROFESSOR LUIZ SÁVIO NETO a nova sede da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, localizada na Rua Senador Dino Bueno, nº 119, e dá outras providências.
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 denominada de PROFESSOR LUIZ SÁVIO NETO a nova sede da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Senador Dino Bueno, nº 119.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ /Projeto de Lei 68/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.132, DE 29 DE MAIO DE 2018.
Denomina de PROFª RUTH DÓRIS LEMOS o Centro Municipal de Educação Infantil (creche) 
situado no Residencial Bem Viver, no bairro Araretama, e dá outras providências.
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 denominada de PROFª RUTH DÓRIS LEMOS o Centro Municipal de Educação 
Infantil (creche) situado no Residencial Bem Viver, no bairro Araretama, e dá outras providências.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ /Projeto de Lei 66/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.529, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.129, de 29 de maio de 2018,
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
especial no valor de  R$1.157.136,23 (Um milhão, cento e cinquenta e sete mil reais e 
vinte e três centavos), na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Departamento de 
Trânsito, referente ao termo de convênio nº 30/2018 firmado com o Governo do Estado 
de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, para ações 
pertinentes ao Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. A classificação 
orçamentária será:

14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
14.30   Departamento de Trânsito
1016 Mobilidade Urbana
26.782.0016.2 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                  R$   
419.420,08
2090 Manutenção das Operações do Trânsito
26.782.0016.2 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica           R$   
737.716,15
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de 
Trânsito - DETRAN.
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  29 de maio de 2018.

 
Dr. Isael Domingues                                             João Carlos Muniz

   Prefeito Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.477, DE 30 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 002/2012 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 03 de maio de 
2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2018.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  30 de maio 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.476, DE 29 DE MAIO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, NOMEIA a servidora pública municipal Maria Cristina Ferreira Mariano, com o fim 
específico de atuar na defesa do Sr. Evaldo José Silva Rodrigues, nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2012, constituído pela Portaria Interna nº 10.161, de 03 
de julho de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  29 de maio 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.473, DE 29 DE MAIO DE 2018. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Memorando nº 186/2018-DRH/Serviços de Procedimentos Disciplinares, 
Resolve Alterar a composição da comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015, 
Processo nº 30.392/2015, que passa a vigorar como: 
Presidente: Celia Kazue Domoto Nagaoka 
Membros: Denise Carvalho de Melo 
                   André Marcos Pereira 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  29 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.472, DE 29 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 005/2018 para dar continuidade à apuração do processo, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 15 de abril de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de abril de 2018.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  29 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.026, DE 11 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Evandro Carlos Gomes, Almoxarife, para substituir o Ouvidor Geral, Sr. 
Paulo Romeiro Ramos Mello, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias,  de 11 
a 30 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018. 

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.025, DE 11 DE JUNHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
Resolve EXONERAR o Sr. Joaquim Adilson Pereira da Silva do cargo de provimento em comissão 
de Coordenador de Gabinete (Secretaria de Proteção e Bem Estar do Cidadão), a partir de 05 de 
junho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de junho de 
2018.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

   PORTARIA GERAL Nº 5.022, DE 04 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o inciso I e II do Art. 5º da Lei nº 4.985, de 10.11.2009, 
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR as senhoras a seguir relacionadas para integrarem o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, para o biênio 2018-2020.
I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
a) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Miriam Pérsia M. de Andrade
Suplente: Érika Patrícia Sírio
b) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
Titular:  Patrícia Mara de Matos Bregalda
Suplente: Valquíria Borges Marcellino
c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular:  Roselaine Moreira de Almeida
Suplente: Ana Silvia Gonçalves Albuquerque
d) SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Titular:  Thais Batista do Carmo 
Suplente: Aline de Melo Amadei
e) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Maria Nazareth Pereira
Suplente: Vânia Maria Moreira Miguel
f) DEPARTAMENTO DE TURISMO:
Titular:  Gislene Miriam Santana R. Silva
Suplente: Ana Lúcia Gomes Araújo

II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
a) CASA DA AMIZADE DE PINDAMONHANGABA
Titular:  Maria Isolina de Oliveira Souza
Suplente: Valquiria Helena Reuter
b) ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES SOLIDÁRIAS E COLABORADORES - OMSC:
Titular:  Maria Hilda Gonçalves
Suplente: Maria de Fátima Silva
c) PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO 
Titular:  Ana Maria Trigo Monteiro 
Suplente: Walquiria Sacramento de Oliveira 
d) OAB – 52º SUBSEÇÃO DE PINDAMONHANGABA:
Titular:  Viviane Aparecida Tavares de Souza
Suplente: Gabriela Hirosi Bamberg
e) CEPAM – Centro de Promoção e Assistência à Mulher
Titular:  Viviane Camargo Ferreira 
Suplente: Ana Maria Braz Cavalcante
f) COALIZÃO – Assistência Pró Coalizões Comunitária Antidrogas
Titular:  Regina Maria e Silva Pereira
Suplente: Cássia Regina Pereira
Art. 2º O mandato dos membros do Conselho será 2 (dois) anos.
Art. 3º  Esta portaria entra vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 
de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.138, DE 12 DE JUNHO DE 2018.
Autoriza o Executivo Municipal a fazer doação de uma área para a Fazenda do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante doação à FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, imóvel com área de 2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados), 
localizado na Rua Antônio Pinto Monteiro, no Bairro Cardoso, conforme descrições a seguir: 
“terreno composto por parte do imóvel da matrícula nº 3.463, situado nesta cidade, no bairro 
Cardoso, com frente para o lado esquerdo da Rua Antônio Pinto Monteiro, distante 125,60 metros 
do alinhamento ímpar da Rua do Cardoso, iniciando-se no ponto “A”, situado na lateral esquerda da 
Rua Antônio Pinto Monteiro, sentido Rua do Cardoso – Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso; 
do ponto “A” segue, em linha reta, por uma distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto “B”, 
confrontando com a Rua Antônio Pinto Monteiro; daí deflete 90º à esquerda, por uma distância de 
50,00 metros, até encontrar o ponto “C”; depois deflete à 90º à esquerda, em linha reta, por uma 
distância de 40,00 metros, até encontrar o ponto “D”; após deflete 90º à esquerda, em linha reta, por 
uma distância de 50,00 metros, até encontrar o ponto “A”, inicial desta descrição, confrontando do 
ponto “B” ao ponto “A” com propriedade de Manoel Martiniano de Godoy, encerrando uma área de 
2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados).” Matrícula nº 62.239 do Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba. 
Art. 2º A área descrita no caput será doada com o objetivo único de implantação das instalações da 
Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba.

Art. 3º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 16 de março de 2018.

Isael Domingues                             Marcela Franco Moreira Dias
           Prefeito Municipal                 Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 35/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.136, DE 06 DE JUNHO DE 2018.
Inclui o Dia Municipal do Administrador.
(Projeto de Lei nº 08/2017, do Vereador Carlos Moura - Magrão)
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 calendário oficial do Município, o Dia Municipal do Administrador,  a ser 
comemorado anualmente no dia 09 de setembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2018.

Isael Domingues   - Prefeito Municipal    
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.135, DE 29 DE MAIO DE 2018.
Denomina de ENFERMEIRA ROSÂNGELA MARIA PIRES a UBS - Unidade Básica de 
Saúde do Loteamento Bem Viver, no bairro Araretama, e dá outras providências.
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 denominada de ENFERMEIRA ROSÂNGELA MARIA PIRES a UBS - Unidade 
Básica de Saúde do Loteamento Bem Viver, no bairro Araretama, e dá outras providências.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ /Projeto de Lei 69/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.480,  DE 30 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 PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados 
a partir de 28 de maio de 2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
007/2018, Portaria Interna nº 10.357, de 27 de fevereiro de 2018, Processo  26.962/2014.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 28 de maio de 2018.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  30 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
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DECRETO Nº 5510, de 05 de abril de 2018. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6083, de 26 de dezembro de 2017, artigo 4º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura 

do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 542.000,00 (Quinhentos e 
Quarenta e Dois Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 

 
RÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 40 28.000,00 
011030 - 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada   

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 366          432.000,00 
011030 - 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 373            80.000,00 
011050 - 10.301.0014.2061 – Manutenção das Atividades da Saúde   

3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    405              2.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO                                                                                                                                                                 542.000,00 

 
Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 

anterior. 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades  Administrativas   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 42 28.000,00 
011030 - 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada   

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 367 512.000,00 
011050 - 10.301.0014.2061 – Manutenção das Atividades da Saúde   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 406 2.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                                      542.000,00 

 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
posições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

                     João Carlos Muniz  
       Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 05 de abril de 2018. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves  
Secretário de Negócios Jurídicos 

 

DFO / 

                    MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
 
 

DECRETO Nº 5.512, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
 

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº 6.038, 
de 03 de julho de 2017, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 1.555.000,00 
(Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), para adequação orçamentária do 
Executivo, no corrente exercício, classificados nas seguintes dotações: 

 
CRÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010620 - 04.123.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 153 12.000,00 

010810 - 04.122.0003.2006 – Manutenção da Folha de Pagamento   
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL  220 1.000,00 

010820 – 04.122.0003.2006 – Manutenção da Folha de Pagamento   
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 223 15.000,00 

011110 – 27.812.0006.1003 – Equipamentos em Geral    

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 410 10.000,00 

011120 – 27.812.0006.2018 – Manutenção das Atividades Esportivas   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 418         200.000,00 

011420 – 15.451.0017.1006 – Pavimentação de Vias Urbanas     

4.4.90.51.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 512 1.317.000,00 

TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           1.555.000,00 

 
 
 

Art. 2º Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de 
anulação das seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada   

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  160 210.000,00 
010950 - 13.391.0013.2047 – Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 329 12.000,00 
011310 - 04.122.0017.2091 – Elaboração de Projetos Executivos   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 472 400.000,00 
011320 - 04.122.0017.1003 – Equipamentos em Geral     

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480 380.000,00 
011320 - 13.392.0017.1020 – Teatro Municipal    

4.4.90.51.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 481 90.000,00 
011320 - 15.451.0016.1016 – Mobilidade Urbana   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 482 87.000,00 
011320 - 15.451.0017.1017 – Terminal Rodoviário   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 485 90.000,00 
011320 - 15.451.0017.1021 – Reforma do Mercado Municipal   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 489 90.000,00 
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011320 - 15.451.0017.1022 – Parques da Cidade   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 490 90.000,00 
011320 - 15.451.0017.1023 – Fórum Trabalhista   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 491 90.000,00 
011420 - 04.122.0003.2006 – Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 511 16.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       1.555.000,00 

 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito  Municipal 
 
 
  

                      João Carlos Muniz  
                      Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

          Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de abril de 2018. 
 
 
 

                      Anderson Plínio da Silva Alves  
                   Secretário de Negócios Jurídicos 
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011320 - 15.451.0017.1022 – Parques da Cidade   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 490 90.000,00 
011320 - 15.451.0017.1023 – Fórum Trabalhista   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 491 90.000,00 
011420 - 04.122.0003.2006 – Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 511 16.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       1.555.000,00 

 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito  Municipal 
 
 
  

                      João Carlos Muniz  
                      Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

          Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de abril de 2018. 
 
 
 

                      Anderson Plínio da Silva Alves  
                   Secretário de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 5.513, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
 

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários. 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal            
nº 6.038, de 03 de julho de 2017, 

 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 1.682.000,00 

(Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, 
no corrente exercício, classificados nas seguintes dotações: 

 
CRÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010430 - 04.122.0018.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE 98 1.000,00 
010620 - 04.123.0004.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 155 92.000,00 
010920 - 12.361.0010.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 249          500.000,00 
011310 - 04.122.0017.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 468 5.000,00 
011320 - 15.451.0017.1019 – Praças, Parques e Jardins     

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 487 84.000,00 
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais   

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 518 600.000,00 
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 520 400.000,00 
TOTAL DE CRÉDITOS                                                                                                                                                           1.682.000,00 

 
 

Art. 2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação 
das seguintes dotações orçamentárias: 
 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010410 - 04.122.0018.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas   

3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 83 1.000,00 
010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada   

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 160 2.000,00 
010620 - 99.999.0021.9001 – Reserva de Contingência    

9.9.99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 161            90.000,00 
010920 - 12.361.0012.1010 – Sistemas Educacionais   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 500.000,00 
011310 - 04.122.0017.1003 – Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 466 5.000,00 
011310 - 04.122.0017.2091 – Elaboração de Projetos Executivos    

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 472 84.000,00 
011420 - 15.452.0009.2028 – Serviços de Limpeza Pública   

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 517       1.000.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       1.682.000,00 
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018. 

 
 

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito  Municipal 
 
 
  

                      João Carlos Muniz  
                      Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

          Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de abril de 2018. 
 
 
 

                      Anderson Plínio da Silva Alves  
                   Secretário de Negócios Jurídicos 
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011320 - 15.451.0017.1022 – Parques da Cidade   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 490 90.000,00 
011320 - 15.451.0017.1023 – Fórum Trabalhista   

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 491 90.000,00 
011420 - 04.122.0003.2006 – Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 511 16.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                       1.555.000,00 

 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito  Municipal 
 
 
  

                      João Carlos Muniz  
                      Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

          Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de abril de 2018. 
 
 
 

                      Anderson Plínio da Silva Alves  
                   Secretário de Negócios Jurídicos 
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Pindamonhangaba, 29 de junho de 2018

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912
AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 128
Em: 17/11/2017
Processo nº: 000003542
Atividade: Comércio Varejista de Bebidas
Razão Social: Ridevaldo Salustiano ME

CNPJ/CPF: 27.426.826/0001-73
Endereço: Rua dos Andradas, 589- Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Ridevaldo Salustiano
CPF: 138.497.208-02
Auto de Infração nº: 2018
Defesa: Indeferida
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De 
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 28 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3648-3809

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
DE ADVERTÊNCIA 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº 127
Em: 27/12/2017
Processo nº: 000003542
Atividade: Comércio Varejista de Bebidas
Razão Social: Ridevaldo Salustiano ME
CNPJ/CPF: 27.426.826/0001-73

Endereço: Rua dos Andradas, 589- Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Ridevaldo Salustiano
CPF: 138.497.208-02
Auto de Infração nº: 2018
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de 
Advertência nº: 3003
Recurso: Não Apresentou
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De 
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.133, DE 29 DE MAIO DE 2018.
Denomina de PROF. JOÃO KOLENDA 
LEMOS a escola municipal situada no 
Residencial Bem Viver, no bairro Araretama, 
e dá outras providências.
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 denominada de PROF. JOÃO 
KOLENDA LEMOS a escola municipal 
situada no Residencial Bem Viver, no bairro 
Araretama.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 29 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ /Projeto de Lei 67/2018

 
 

 
 

    
  

  
 

CONVOCAÇÃO – 6ª Reunião Ordinária - 2018 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “6ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

 Aprovação da última Ata 
 Seminário de Patrimônio  
 Estudos para revisão do Regimento Interno deste Conselho; 
 Informes gerais 

 
 

Data:   03/07/2018 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 
 
 

 
 

Alcemir José Ribeiro Palma 
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/20018 (PMP 13559/2018)

Para “repasse de recursos para Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fi ns lucrativos, que 
desenvolva atividades socioculturais de rança de rua, ballet, jiu-jistu, capoeira, dança sênior/
dança de salão idosos, culinária, marcenaria em palletes, maquiagem, recreação, panifi cação, 
reaproveitamento alimentar, elétrica, BMX, coreografi a e cuidador de horta” com entrega dos 
envelopes das 08h às 17h, no Protocolo Geral da Prefeitura até dia 30/06/2018
Das datas relativas as fases do chamamento
Onde lê-se dia 28/06/2018
Leia-se  dia 04/07/2108

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOOD TRUCK/TRAILERS PARA FESTA DE 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/
DOMINGO NA COPA.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna 
pública a convocação de interessados a 06(seis) vagas de Food Truck/Trailers para a Festa 
de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa.

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 respectivamente, sendo aberto ao público em geral.

Será de 06 (seis) vagas de Food Truck/Trailers para os participantes da Festa de 
Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa, a 
melhor proposta entre os interessados a partir do valor mínimo estipulado em R$ 684,00 
(seiscentos e oitenta e quatro reais)em contratação de um telão 5X3m no valor de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais).

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados nas 06 (seis) vagas de Food Truck/
Trailerspara os participantes da 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, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 
– Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 
170 – Centro, no dia 03 de julho de 2018, no horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social; 
c) Cópia do RG eCPF do Representante Legal;
d) Cópia de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Tendência o Negativa 
junto ao Município de Pindamonhangaba;
e) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, 
constando TODOS os produtos a seremcomercializados;

2 – Da atividade a serlicenciada:

2.1 – Será licenciado o fornecimento bebidas e alimentos.

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

2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do 
especifi cado, sob pena de aplicação das sanções administrativascorrespondentes.

2.4 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o 
exercício por procuração oupreposto;

3 – Analise da Proposta:

3.1 – Os inscritos as 06 (seis) vagas no valor mínimo de R$ 684,00 (seiscentos 
e oitenta e quatro reais) deverão apresentar no dia 04 de julho de 2018, no auditório da 
Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso ou 
outro local designado pela prefeitura, às15h, o envelope com a proposta e será analisada 
pelo Diretor do Departamento de Administração, Coordenador de Eventos e por um Fiscal 
de Postura, sendo considerada a vencedora a melhor proposta.

4– Da entrega daslicenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 05de julho de 2018das 8h00 às 
17h00, mediante pagamento do boleto no valor da melhor proposta retirando no Setor de 
Posturas;

4.2 – A melhor proposta será cobrada em uma única vez.

5 – Disposições gerais

5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;

5.2 - Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;

5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 
Administração ou a quem for delegado competênciaexpressa.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 5.034, DE 18 DE JUNHO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do art. 3º da Lei 1.672, de 06 de maio de 1980, Resolve   nomear a Sra. Maria 
Letícia Fujarra de Paula Santos para compor o Conselho de Administração da Fundação “Dr. João 
Romeiro”, em substituição a Sra. Karina Lacorte César.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.037, DE 28 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a servidora pública, Sra. Aiandra Alves Mariano, membro do Conselho 
Administrativo da Fundação Dr. João Romeiro, para substituir a Presidente da Fundação, Sra. 
Jucélia Batista Ferreira, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 02 a 16 
de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2018.

Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 28 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

*** IMPUGNAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018 (PMP 14927/2018) 

A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Gestão e 
Articulação Política e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, não acolheu, em 
28/06/2018, a impugnação interposta pela empresa A M Figueira Eventos ME (PMP 
16078/2018), e deu provimento à solicitação da empresa STP – Sistema de Transportes 
Práticos Ltda ME (PMP 16235/2018), determinando a reabertura do certame com alteração 
do ato convocatório, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02, bem como nas 
Leis Complementares nº. 123/2006 e nº. 147/2014 e suas alterações, com recebimento dos 
envelopes até dia 16/07/2018, às 08h, e abertura da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14938/2018) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Gestão e 
Articulação Política e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, não acolheu, em 
28/06/2018, a impugnação interposta pela empresa Altair Anderson Carvalho ME (PMP 
16430/2018), determinando a reabertura do certame sem alteração do ato convocatório, com 
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02, bem como nas Leis Complementares 
nº. 123/2006 e nº. 147/2014 e suas alterações, com recebimento dos envelopes até dia 
16/07/2018, às 14h, e abertura da sessão às 14h30.

*** IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) 
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de serviços Públicos e 
da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, acolheu, em 14/06/2018, a impugnação 
interposta pela empresa TRC Telecom ME (processo 9895/2018), alterando o ato 
convocatório. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 060/2018 (PMP 12635/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, inabilita a empresa Sun7 Comercial e Serviços Ltda ME, passando o 
item 14, para a empresa classifi cada em segundo lugar, e homologou, em 21/06/2018, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de componentes de insumos destinados 
aos discentes da rede municipal de ensino e material de consumo diário destinado à 
Secretaria de Educação e Cultura”, em favor das empresas: Cerezzo Comercial de Material 
de Produtos e Serviços Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
21, 22 e 24, no valor total de R$ 89.941,00; Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria 
EIRELi EPP, o item 23, no valor total de R$ 2.392,00; Fabrício de Ramos & Cia Ltda, os 
itens 15 e 16, no valor total de R$ 1.180,80; LC Comercial EIRELI EPP, os itens 05 e 06, no 
valor total de R$ 291,60; Quicklog Comércio Atacadista e Logística EIRELI EPP, o item 25, 
no valor total de R$ 467,20; Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME, os itens 14 e 17, 
no valor total de R$ 1.738,80. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2018 (PMP 13945/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras do Departamento de Meio 
Ambiente (memo 058/18), homologou, em 18/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de uniformes para identifi cação e segurança dos funcionários e PEAD’s 
do Departamento de Meio Ambiente durante os trabalhos no viveiro municipal e ao longo das 
vias e área verdes do Município”, em favor da empresa Pedro Olavo Fabbri Fazio Confecção 
e Comércio ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-20,00; 02-20,00; 03-20,00; 04-20,00; 09-
40,00; 10-40,00; 11-40,00; 12-40,00; 13-40,00; 14-40,00; 15-23,00; 16-23,00; 17-23,00; 18-
23,00. Itens fracassados: 05, 06, 07 e 08. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2018 (PMP 14204/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de inseticidas e larvicidas para realizar a atividade de 
nebulização no controle de pragas, por um período de 12 meses”, em favor da empresa 
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda, os itens 01, 02 e 03, nos valores unitários de R$ 
212,00, R$ 185,00 e R$ 230,00, respectivamente. 

PREGÃO Nº 080/2018 (PMP 14932/2018) 
A autoridade superior homologou, em 15/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 

supra, que cuida de “aquisição de aparelhos de ar condicionado”, em favor da empresa PHB 
Junior Refrigeração EIRELI ME, o item 01, no valor total de R$ 8.315,00. 

PREGÃO Nº 082/2018 (PMP 14942/2018) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais de pintura para uso da Subprefeitura de Moreira 
César”, em favor da empresa Raul Rabello Neto EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no valor total de R$ 11.853,50. 

PREGÃO Nº 084/2018 (PMP 14957/2018) 
A autoridade superior homologou, em 14/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de material hidráulico para uso nas obras e manutenções 
diversas executadas”, em favor das empresas, os itens: Casa Ambiental Comércio de 
Pedras Ltda ME: 014, 04, 15, 19, 22, 30, 34, no valor total de R$ 2.476,80; DL Ishizucka 
EPP: 02, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 38, no valor total de R$ 3.407,60; HSX 
Comércio e Serviços EIRELI: 03, 05, 06, 08, 09, 14, 17, 20, 21, 25, 28, 29, 32, 39, 40, no 
valor total de R$ 1.999,65; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI ME: 07, 16, 
18, 36, no valor total de R$ 8.817,75. 

PREGÃO Nº 088/2018 (PMP 15047/2018) 
A autoridade superior homologou, em 15/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”, em favor das empresas: HSX 
Comércio e Serviços EIRELI, os itens 01, 02, 06, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 31, 32, 
36, 37, 39 e 41, no valor total de R$ 4.409,05; Raul Rabello Neto EPP, os itens 12, 21 e 42, 
no valor total de R$ 536,82; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens 03, 07, 08, 22, 23, 
24, 26, 29, 34, 35, 38 e 40, no valor total de R$ 3.973,54; Thiplan Comercial Ltda, os itens 04, 
13 e 30, no valor total de R$ 8.250,80; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos EIRELI 
ME, os itens 05, 09, 15, 16, 27 e 33, no valor total de R$ 3.316,24. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2018 (PMP 15048/2018) 
A autoridade superior homologou, em 15/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais para funilaria e pintura automotiva, visando 
atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota 
municipal”, em favor da empresa Auto Peças Thiago Ltda ME, os itens (item-vl unit em R$): 
01-3,28; 02-15,00; 03-9,48; 04-57,25; 05-2,45; 06-1,75; 07-1,75; 08-1,75; 09-1,75; 10-2,28; 
11-3,03; 12-11,72; 13-1,99; 14-1,66; 16-2,20; 17-1,74; 18-1,74; 19-1,74; 20-2,20; 21-1,51; 
22-1,51; 23-1,51; 24-3,09; 25-19,53; 26-30,00; 27-36,70; 28-5,74; 29-21,77; 33-9,97; 34-
10,90; 35-23,70; 38-5,80; 39-4,13; 40-5,15; 41-15,80; 42-3,00; 43-6,90; 44-34,80; 45-17,00; 
46-23,00; 47-20,00; 49-26,80; 51-23,78; 53-11,13; 54-13,80; 56-11,65; 58-18,51; 59-23,78; 
60-29,90. Itens fracassados: 15, 30, 31, 32, 36, 37, 48, 50, 52, 55, 57. 

PREGÃ Nº 090/2018 (PMP 15049/2018) 
A autoridade superior, considerando a manifestação da Subprefeitura de Moreira César, 
com análise das propostas e aprovação, homologou, em 20/06/2018, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de roçadeiras para uso nas obras e manutenções diversas 
executadas no Distrito de Moreira César”, em favor da empresa Vale Verde Comércio de 
Máquinas e Equipamentos Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 9.000,00. 

*** DESPACHO DE CORREÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2018 (PMP 11962/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
transporte coletivo de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer”, corrigindo o nome da empresa 
vencedora para Pindatur Transporte e Turismo Ltda no despacho anterior de 11/05/2018, 
publicado nesta Tribuna do Norte, dia 23/05/2018, p. 02. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 18/06/2018, 
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de 01 veículo, tipo automóvel, para 
transporte de passageiros para compor a frota da Secretaria de Saúde, especifi camente 
para atender o PSF – Posto de Saúde da Família do Bairro Bom Sucesso”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

 No último fi m de sema-
na, as meninas da ginásti-
ca rítmica de Pindamo-
nhangaba foram destaque 
na “Copa São Paulo”, no 
ginásio Juca Moreira

 “Tivemos um ótimo 
resultado por ser a pri-
meira competição delas e 
por ser séries novas, sendo 
esta uma competição mui-
to forte”, comenta a pro-
fessora e técnica Simone 
Rosa.

No sábado (23), Pin-
damonhangaba concor-
reu na categoria Infantil 
com duas meninas: Isabel 
Tsukayama, que ficou no 

segundo lugar geral e no 
aparelho maça e mãos li-
vres; e Julia Gabriely, no 
terceiro lugar no geral e 
no aparelho maça e mãos 
livres. Já no domingo 
(24), na categoria Adulta, 
a cidade foi representada 
pelas meninas que parti-
ciparam do Campeonato 
Brasileiro de GR, o que 
constitui uma competi-
ção muito forte e difícil. 
Nesta categoria, a atle-
ta Beatriz Gica ficou em 
quinto lugar no aparelho 
fita.

A “Copa São Paulo” de 
Ginástica Rítmica é pro-
movida pela Federação 
Paulista de Ginástica.

Pinda é destaque na 
“Copa São Paulo de 
Ginástica Ritmica”

Divulgação 

Divulgação 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Pindamonhan-
gaba abrirá, na segunda-
feira (2), ao meio-dia, as 
inscrições para a tradi-
cional “Corrida Pinda”. O 
evento acontece em par-
ceria entre a prefeitura e a 
empresa Tenaris Confab.

Conforme divulgado pe-
los organizadores, a “Corri-

da Pinda” ocorrerá no dia 
15 de julho. Os interessa-
dos poderão se inscrever a 
partir da próxima semana, 
clicando no banner no site 
da cidade que redirecio-
nará para o site do “Estou 
Nessa”, onde poderão fazer 
a inscrição conforme a ca-
tegoria desejada.

Serão 4.500 vagas dis-
poníveis para categorias 
que abrangerão: pessoas 

com deficiência – PCDs 
–, adultos e também 
crianças. As vagas estão 
distribuídas para corri-
das com percurso de 5 
km e 10 km; Corrida Kids 
e também caminhada de 
5 km. A retirada dos kits 
será feita em dois dias: 13 
e 14 de julho, no ginásio 
esportivo Juca Moreira. 
No dia da “Corrida Pin-
da”, todos os participan-

tes ganharão lanche e 
medalha. 

Após a chegada dos par-
ticipantes, no Parque da Ci-
dade, as comemorações dos 
313 anos continuam, com a 
transmissão da fi nal da Copa 
do Mundo no telão, seguido 
por show com a Banda Es-
trambelhados, tendo a par-
ticipação especial do “Juca 
Teles” e do Bloco do Saci, no 
palco do Parque da Cidade. 

Inscrições para a “Corrida Pinda” 
abrem na segunda-feira

A “Corrida Pinda” é resultado da parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, 
através da Semelp, e a empresa Tenaris Confab
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SEXTA-FEIRA

Cliques da Copa
Durante o Campeonato Mundial de Futebol da Rússia, vamos 

mostrar alguns cliques de torcedores de Pindamonhangaba, 
divulgados nas redes sociais.

Família torcedora!

A bailarina e coreógrafa Esther Follmann se juntou 
aos fi lhos Maria Eduarda e Guilherme para torcer 
pela Seleção Brasileira no jogo contra a Costa Rica.

Certeza da vitória!

Karoline e Janaína não tinham dúvidas de que o 
Brasil iria para as oitavas de fi nal. No último jogo da 
primeira fase, elas fi zeram bonito na torcida!

Casal Unido!

O casal Shirlei e Eduardo não se desgru-
dam nem na hora da torcida. Eles assistiram 
ao segundo jogo do Brasil na competição com 
muita vibração e amor!

Maninhos!

Os lindos Miguel e 
Analu se uniformiza-

ram para ver Neymar 
e Companhia derro-
tarem os sérvios e se 
classifi carem para a 

próxima fase da Copa.

Conselhos municipais elegem novas diretorias

O CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, deu posse, no início deste 
mês, às novas conselheira para a gestão 2018-2020.  A presidente eleita, represen-
tante da Cepam,  foi Viviane Camargo Ferreira.

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, também tem nova equipe. 
Os conselheiros eleitos para a gestão 2018-2020 tomaram posse na última quarta-
feira (27). A nova presidente é Doralice Curcino de Souza Labastie, que posou ao 
lado de sua diretoria.

Festa em dose dupla!

Benedito José Coelho, o “Pintado”, comemora 
mais um ano de vida no dia 1º de julho. A 
comemoração é dupla, já que no dia 30 de 
junho, o entusiasta de esportes celebra também 
a fundação de uma das entidades que preside: 
a Liga Pindamonhangabense Municipal de 
Futebol Society. Felicidades!

Muitas bençãos

Para a dona Nair de Andrade, 
que completou 86 anos no dia 14 de 

junho. Os familiares e amigos co-
memoraram a data com uma missa 

celebrada na igreja de São Cristovão 
(Alto do Cardoso), no domingo (17) . 
Dona Nair recebeu o carinho e votos 

de felicidade de todos os presentes. 
Parabéns e muita felicidade e que Deus 

a abençoe com saúde, paz e alegria.

Novo Conselho Diretor 

No último dia 26, tomou posse o novo Conselho Diretor do Rotary Club de Pin-
damonhangaba em uma sessão solene realizada na Casa da Amizade. A equipe que 
trabalhará no rotário 2018-2019 é formada pelos membros: presidente: Clóvis Fer-
rer Ribeiro; vice-presidente: Hélio Freitas de Souza; diretor sem pasta: Ary Rodri-
gues Freire. Presidente eleito para 2019/2020: Silvio Roberto Teixeira.

Bênçãos sem fi m  
Para André Luiz Nunes, o “Andrézão”, 

que completou mais um ano de vida no 
último dia 27 de junho. Que seu novo ciclo 
seja repleto de bênçãos, de paz e sucesso. 
São os votos da esposa, dos fi lhos, dos 
familiares e amigos, especialmente dos 
colegas de trabalho. 

Novo ciclo

Tudo de lindo para a gatíssima 
Valéria Carvalho, aniversariante 

desta sexta-feira, 29 de junho. 
Ela recebe os parabéns e o desejo 

de muita luz, saúde e sabedoria 
dos fi lhos (foto), dos netos, da sua 
família e dos amigos, em especial, 

do esposo Ricardo. 
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