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Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018

Geral

“Dia do Voluntariado”: Faz bem fazer o bem
De acordo com as Nações Unidas, “voluntário é
a pessoa que, devido a seu
interesse e ao seu espírito
cívico, dedica parte do seu
tempo, sem remuneração
alguma, a diversos formatos de atividades – organizadas ou não –, de bem
-estar social ou em outros
campos de atuação”.
Segundo o IBGE, em
2017, cerca de 7,4 milhões
de pessoas realizaram
trabalhos voluntários no
País, doando seu tempo e
suas habilidades para ajudar o próximo.
Nesta terça-feira, 28

de agosto, celebramos no
Brasil o “Dia Nacional do
Voluntariado”. Se você
tem vontade de ajudar o
próximo, de contribuir
para melhorar as diversas situações de vulnerabilidade e de risco social,
esta pode ser uma boa
data para você começar
a colocar em prática esse
desejo.
“Fazer a diferença na
vida de outras pessoas por
meio do nosso trabalho é
recompensador. Ao mesmo tempo em que estamos ali doando, também
estamos recebendo mui-

to mais em troca”, aﬁrma
Adriana Bernardo, que realiza serviços voluntários
em Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apaes).
Em todas as cidades,
asilos, creches, lares e
instituições ﬁlantrópicas
necessitam de pessoas dispostas a realizarem tarefas, levar oﬁcinas gratuitas
ou até mesmo, ouvir e dar
atenção aos seus atendidos. Muitas dessas organizações dependem exclusivamente do trabalho
voluntário. Pense nisso.
Seja um voluntário!
Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

Até dia 31 de dezembro deste ano, todos os Detrans
do País deverão adotar essa tecnologia

Ministério das Cidades lança versão
eletrônica do documento veicular
O Ministério das Cidades e o Denatran (Departamento Nacional de
Trânsito), em parceria com
outros órgãos, lançaram,
nessa segunda-feira (27),
o CRLV (Certiﬁcado de
Registro e Licenciamento
de Veículo Digital).
A versão eletrônica do
documento do veículo está
disponível juntamente com
a CNH Digital na Carteira
Digital de Trânsito, aplicativo que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito.
O Distrito Federal será
o primeiro a garantir essa
comodidade aos motoris-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON
Serviços Contábeis
SOLICITAmOS quE O pROpRIETáRIO DAS EmpRESAS COmpAREÇA
COm uRgêNCIA AO ESCRITÓRIO pARA RETIRADA DOS DOCumENTOS.

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

End: Av. Albuquerque Lins, nº178, São Benedito – Pindamonhangaba/ SP
- PATRICIA DE MENDONÇA – ME - CNPJ: 08.352.667/0001-65
- WALTER DE MENDONÇA - CNPJ: 09.475.745/0001-81
- MARCOS JOSÉ CAVALCANTI RIBEIRO – ME - CNPJ: 07.002.846/0001-00
- SETA SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.700.428/0001-06
- MARCIA AP. MACHADO EDER CHERCHIGLIA - CNPJ: 06.048.958/0001-39
- LUIZ CARLOS ANTUNES TRANSPORTADORA –CNPJ: 06.104.245/0001-45

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data:

28 de agosto – terça-feira

Horário:

19h

Local:

Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta:
- Aprovação de atas anteriores;
- Apresentação dos projetos aprovados no Edital Linguagens Artísticas do FMAPC;

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

- Lançamento do Edital Linguagens Artísticas ProAC Municípios;
- Apresentação PVE (Parceria Votorantim pela Educação);
- Regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura;
- Metas do Plano Municipal de Cultura;
- Recondução das cadeiras faltantes do CMC;
- Posicionamento sobre o Orçamento Impositivo de 2019.

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar
titular Maria Helena dos S. Villa Nova (10 de setembro a 09 de outubro de
2018),vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:
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1503896-44.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida
AtivaDE CITAÇÃO
EDITAL
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Sebastião Julião Neto

Processo Digital nº:
1503896-44.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Sebastião Julião Neto
DITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
stado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

AZ O(A)
SABER
aos
que virem
ou tomarem
do presente
de de
CITAÇÃO
DO
MM.
Juiz(a)
de Direito
da SEF - conhecimento
Setor de Execuções
Fiscais,edital
do Foro
Pindamonhangaba,
XECUTADO
expedido
prazo
30 dias
úteis,
Estado de ABAIXO
São Paulo,RELACIONADO,
Dr(a). Claudia Aparecida
de com
Araujo,
na de
forma
da Lei,
etc.que, por este
uízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
refeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
tiva. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
eterminada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
FAZ SABER
queteor
virem
ounotomarem
doúteis,
presente
edital o(s)
de CITAÇÃO
ITADAS(S)
de seu aos
inteiro
para,
prazo deconhecimento
05 (cinco) dias
pagar(em)
débito(s) DO
EXECUTADO
ABAIXO
RELACIONADO,
expedido
com prazo
de 30 diasjuros
úteis,deque,
por este
pontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos
legais nela(s)
especificados,
mora,
orreção
monetária
e honorários
advocatícios,
custas a(s)
e despesas
judiciais, Fiscal(is)
ou garantirque
a execução
Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
lhe(s) move
a forma
do
disposto
no
artigo
9º
da
Lei
6.830/80,
sob
pena
de
serem
penhorados
bens
suficientes
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
ara satisfação
do débito.
Ativa. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi

determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S)
de seu
inteiro
xecutada:
Sebastião
Julião
Netoteor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
ocumentos
da Executada:
CPF:
887.127.108-49
correção
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
xecução
Fiscal
nº: 1503896-44.2016.8.26.0445
lassena– forma
Assunto:
Execução
do disposto
noFiscal
artigo -9ºDívida
da LeiAtiva
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
ata da
paraInscrição:
satisfação02/01/2012
do débito.
Executada: Sebastião Julião Neto

Documentos
dae Executada:
CPF:
887.127.108-49
ADA
MAIS. Dado
passado nesta
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

Execução Fiscal nº: 1503896-44.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data
da Inscrição:
02/01/2012
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição
no Registro IMPRESSÃO
da Dívida Ativa:
20492
CONFORME
À MARGEM
DIREITA
Valor da Dívida: R$ 886,56
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

A

Conselheira

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503896-44.2016.8.26.0445 e código 3DC844F.

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
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pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência
ópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:39 .
nal, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503896-44.2016.8.26.0445 e código 3DC844F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FOROTRIBUNAL
DE PINDAMONHANGABA
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEF -COMARCA
SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
DE PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador
Eduardo
de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
E-mail
cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br
FORO DE PINDAMONHANGABA
12401-900,
Fone:
(12)
36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado
Claro César, 33, Centro - CEP
12.400-220
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
Praça
Desembargador
Eduardo
de
Campos
Maia,
99,
., Centro - CEP
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

º da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20492
alor da Dívida: R$ 886,56

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de JODEMAR MENDES, em virtude do
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados em diligências efetuadas
no protocolo nº 177.899, e atendendo ao requerimento da credora ﬁduciária –
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta
Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora,
correspondente a R$ 4.118,17 em 22/08/2018, além das despesas de intimação,
publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento
imobiliário nº 855553578359, ﬁrmado em 15 de janeiro de 2016, garantido por
alienação ﬁduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 62.746, tendo por objeto o
imóvel situado na RUA LETÍCIA BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 26, BLOCO
13, CONDOMÍNIO MORUMBI, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo
para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na
pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018.

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

o CRLV traz todas as informações do documento impresso e um QR Code que
pode ser lido para veriﬁcar
se o CRLV é falso em uma
abordagem de trânsito
por exemplo. Além disso,
permite exportação em arquivo pdf, com assinatura
digital, para ser utilizado
em alguma necessidade
que exija um documento
autenticado.
Outra grande novidade é que o CRLV Digital
permitirá o cadastramento
do veículo no próprio aplicativo e não exige que o
proprietário compareça ao
Detran.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

- Calendário de Eventos de 2019;

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

tas a partir desta segunda-feira; mas, segundo assessoria
do Ministério das Cidades, até
o dia 31 de dezembro deste
ano, a tecnologia deverá ser
adotada pelos Detrans de
todo o País – conforme determinação da Resolução nº
720/2017 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
“É a evolução do aplicativo da CNH Digital que, ao se
tornar ‘carteira de trânsito’,
passa a oferecer, além da
habilitação do motorista, as
versões eletrônicas do CRLV
e do DPVAT, o seguro obrigatório”, avalia o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.
Assim como a CNH Digital,

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período
de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado,
informamos que convocaremos a3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Sérgio AgusutoBaldin Júnior
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) – reabertura
Para “aquisição de coletores digitais”, com entrega dos envelopes até dia 06/09/18 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 138/2018 (PMP 22771/2018)
Para “Contratação de empresa especializada para a elaboração, adequação e
execução do “Projeto de Trabalho Social - PTS” e “Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial - PDST” conforme Portaria n° 21/2014 âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, para o empreendimento BEM VIVER PINDAMONHANGABA
referente ao convênio objetivando concretização do Trabalho Social celebrado entre
Banco do Brasil Município de Pindamonhangaba vinculado ao contrato 2014/3901FAR 015”, com entrega dos envelopes até dia 10/09/18 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 139/2018 (PMP 22802/2018)
Para “aquisição de material de enfermagem para as unidades de urgência e
emergência”, com entrega dos envelopes até dia 10/09/18 às 14h e início da sessão
às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Agindo no presente - construímos o futuro

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 7ª reunião do
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n° 30, nesta
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 29 de agosto do ano de
2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Revisão do quadro de pensionistas;
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2018.
Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

PREGÃO Nº 091/2018 (PMP 15051/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes para serem utilizados pelos
funcionários da Subprefeitura de Moreira César”, foi emitida a autorização 1432/2018,
em 21/08/2018, no valor de R$ 17.893,56.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 320/2015 (PMP 33978/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 18/07/2018, ao contrato 171/2016, que cuida
de “aquisição de óculos de grau (armação e lentes) com capa, para atendimento à
população em situação de vulnerabilidade social”, para prorrogação até 18/07/2019,
e reajuste de 2,5011%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$
148.889,62, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Rodger Yukio Kobayashi ME, o Sr Rodger Yukio Kobayashi.
PREGÃO Nº 088/2016 (PMP 10410/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/07/2018, ao contrato 185/2016, que
cuida de “contratação de empresa especializada para disponibilizar proﬁssional
em reumatologia para realização de consultas”, para prorrogação até 15/08/2019,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Ferreira & Silva Serviços Médicos Ltda, o Sr Thiago da Silva.

