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Vinte instituições, civis e militares, participarão do desﬁle, que terá em sua abertura a Corporação Musical Euterpe

Praça Sete de Setembro recebe desﬁle
cívico-militar da Independência
No dia em que se comemora
a Independência do Brasil, Pindamonhangaba fará seu tradicional desﬁle cívico-militar em
novo local: iniciando na praça
Sete de Setembro, seguindo pela
avenida Albuquerque Lins, até a
altura do prédio da Vivo.
A mudança segue a proposta da administração municipal
de retirar os eventos de grande
porte que travam a entrada da
cidade, como já ocorreu com o
carnaval. O desﬁle terá os mesmos 500 metros de percurso
que havia na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
A previsão de início do desﬁle será às 9 horas; antes, às
8h30, haverá o hasteamento da
bandeira, no obelisco da praça
Monsenhor Marcondes.
PÁGINA 3

Cursos do projeto
“Reinvente”
continuam com
inscrições abertas

FERIADO TEM “FESTIVAL DAS
CORES” NA FAZENDA NOVA GOKULA
Para o ﬁm de semana prolongado, além do desﬁle cívicomilitar do dia 7 de setembro,
o tradicional “Festival das Cores”, da Fazenda Nova Gokula,
agitará Pindamonhangaba de
sexta-feira (7) a domingo (9).

A diversão colorida incluirá atividades características
e acompanhará a comemoração das quatro décadas de
existência da fazenda. Entre
os principais atrativos estão:
“Aulão de yoga”; “Vivência de

Dança Circular; apresentações de dança indiana e muita
música eletrônica.
Este ano, o evento traz
uma novidade: o “Espaço
Holi Kids”, que contará com
uma equipe de educadores e

recreadores para as crianças
se divertirem com segurança.
Também haverá a participação da trupe circense “Família Oﬀ ”; gincanas, brincadeiras, artes e yoga.
PÁGINA 7
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Também chamado
de “Holi Kirtan”, o
tradicional evento
promoverá uma série
de atividades para
toda a família
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“FESTIVAL
DE TEATRO
ESTUDANTIL”
ENTRA NA
RETA FINAL DE
APRESENTAÇÕES
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Prefeitura inicia obras de fechamento lateral da feira
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Editorial
Fim de semana
cheio de cores
Para o ﬁm de semana prolongado, além do
desﬁle cívico-militar do dia 7 de setembro – este
ano com novo endereço – o tradicional “Festival
das Cores”, da Fazenda Nova Gokula, agitará
Pindamonhangaba, de sexta-feira (7) a domingo
(9).
A diversão colorida incluirá atividades características e acompanhará a comemoração das
quatro décadas de existência da fazenda. Entre
os principais atrativos estão: “Aulão de yoga”;
“Vivência de Dança Circular; apresentações de
dança indiana e muita música eletrônica.
Este ano, a festa traz uma novidade: o “Espaço
Holi Kids”, que contará com uma equipe de educadores e recreadores para as crianças se divertirem com segurança.
Também haverá muita descontração com a
participação da trupe circense “Família Oﬀ ”,
além de gincanas, brincadeiras, artes e yoga.
As cores alegram e harmonizam ambientes;
então, ﬁca aí nossa sugestão: a diversão em família pode ser mais “colorida” neste ﬁm de semana!

Licenciamento de veículos
com placas terminadas em
7 ocorre neste mês
COLABOROU COM
O TEXTO: DAYANE GOMES
Os proprietários de veículos com placas terminadas
em 7 devem realizar o licenciamento anual obrigatório
até o dia 30 de setembro. De
acordo com o Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran-SP), quem
não regularizar a documentação dentro do prazo, pode
ter o veículo removido ao
pátio e receber multa de R$
293,47, além de sete pontos
na habilitação, caso continue
a rodar com o documento em
atraso.
Em 2018, o valor do licenciamento é de R$ 87,38
para todo tipo de automóvel.
Sendo que, todos precisam
ser licenciados anualmente

para rodarem de forma legal, sem embargo do ano de
fabricação. Por isso, dirigir
veículo indevidamente legalizado consiste em uma infração gravíssima, conforme
prevê o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Para efetuar o pagamento, é preciso informar o número do Registro Nacional
de Veículos Automotores
(Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção
nos terminais eletrônicos
das agências ou no internet
banking e pagar a quantia
especificada. Em casos de
possíveis débitos de IPVA,
seguro obrigatório e multas, por exemplo, o pagamento da licença só será
aceito com a quitação das
dívidas.
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Setembro embala
“Feira de Orquídeas e
Suculentas” na região
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
No Brasil, a chegada
da primavera acontece em
setembro. A estação tem
como característica principal suas ﬂores e cores.
Assim sendo, entrando no
clima da novidade sazonal, a “Feira de Orquídeas
e Suculentas” estará aberta a visitação e compra
no Taubaté Shopping, ao
longo deste mês.
Durante a feira, além

de apreciar a ﬂora, os
clientes do centro de
compras poderão adquirir
as espécies por valores
acessíveis. O espaço tem
diversos tipos de ﬂores,
entre elas as pequeninas
suculentas e os terrários,
que são vasos montados
que podem ser usados em
decoração. As suculentas
podem ser levadas para
casa a partir de R$ 3. Já,
as orquídeas partem de
R$12 e os terrários têm
preço inicial de R$ 18.

Flores têm preços iniciais variando de R$ 3 a R$ 18

proseando

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

PROJETO: “CARTA DO LEITOR”
O PUXA-SACO

Olá leitores do jornal Tribuna do Norte!
Nós somos alunos do 4º ano B da escola Municipal Professor Augusto César Ribeiro. Lemos o jornal e gostamos da
notícia que fala sobre o projeto "Horta Educativa" na Escola
Municipal “Seu Juquinha”. Ficamos felizes, pois o projeto une
alunos, família e equipe escolar em busca de uma alimentação
mais saudável. Nossa escola também já trabalhou este projeto
e sabemos o quanto é importante.
Esperamos que ele se espalhe pela rede de ensino de nossa
cidade e contemple muito mais alunos e suas famílias.
Parabéns ao jornal por trazer informações sobre o nosso
querido município.

Alunos do 4º ano B
Até breve
Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2018
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Funcionário de pouca
eﬁciência, garantia-se no
emprego aprimorandose no puxa-saquismo que
causava náuseas nos colegas.
Bastava um espirro
para se levantar, retirar
o tecido do bolso e antecipar-se aos lenços de papel. Em gesto adocicado,
oferecia a seda azul bordada com o nome do chefe em letras douradas.
- Deus te crie e te dê
saúde, cheﬁnho! Quer que
eu feche as janelas?
Certa vez, o chefe apareceu com os cadarços desamarrados. O puxa-saco
não titubeou: ajoelhou-se,
caprichou no laço e disse:
“Prontinho, meu rei!”. E, a
partir daquele dia, passou
também a inspecionar cadarços e a lustrar sapatos.
Os colegas desejavam
ardentemente que algum fato pudesse romper aquele devotamento
doentio. Demorou, mas
aconteceu quando o chefe
decidiu aceitar o convite:
- Meu rei, tu precisas

Design on the Rocks

experimentar a culinária da
minha avó. Que tal nesse
ﬁm de semana prolongado? Tua patroa vai te agradecer pelo resto da vida.
A avó morava no triângulo mineiro, em casa
rústica, mas aconchegante.
Recebeu-os com as mãos à
boca, talvez para esconder
o sorriso de felicidade. Depois, sem dizer palavra, os

conduziu à cozinha e fê-los
se sentar à mesa de maçaranduba, onde havia arroz
com costelinha, leitãozinho
à pururuca, tutu de feijão,
torresmo e vaca atolada.
Enquanto o neto dispunha pratos e talheres,
a avó abastecia o fogão
de lenha com gravetos. O
frango com quiabo e angu
estava quase pronto.

- Que cheirinho delicioso! – Salivou o chefe.
- Seu neto diz que a sua
comida é a melhor das redondezas – inteirou a esposa.
A senhorinha nada dizia. Entre uma espiada e
outra no frango, vasculhava a cristaleira, abria armários, procurava algo.
- Venha comer com a
gente, vó!
Educadamente, ela se
sentou, mas não beliscou
nada.
Depois do segundo prato, o chefe, que enﬁava
mais uma vez a concha no
caldeirão de vaca atolada,
chantageou:
- Se a senhora me contar qual o segredo do tempero dessa vaca atolada,
darei um aumento salarial
ao seu neto.
Assim que começou a
reabastecer o prato, a velhinha escancarou a boca
desdentada, apontou para
a concha e disse:
- Minha dentadura!
Você achou a minha dentadura!
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Desfile cívico-militar de 7 de
Setembro acontece em novo local
No dia em que se comemora
a Independência do Brasil, Pindamonhangaba fará seu tradicional desfile cívico-militar em
novo local: a partir da Praça
Sete de Setembro, ao longo da
avenida Albuquerque Lins, até a
altura do prédio da Vivo.
A mudança segue a proposta da administração municipal
de retirar os eventos de grande
porte que travam a entrada da
cidade, como já ocorreu com o
carnaval. O desfile terá os mesmos 500 metros de percurso
que havia na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, com
término próximo ao prédio da
Vivo.
Outra inovação para este ano
será o horário do evento. O hasteamento da bandeira, que continua no obelisco da praça Monsenhor Marcondes, acontecerá
às 8h30, devido à proximidade

Divulgação

Combatentes Mirins

Este ano, a saída do tradicional desfile pindense será
na praça Sete de Setembro
do local do desfile, que começa
por volta das 9 horas. Ao todo,
20 instituições se inscreveram
para participar do evento deste
ano que, mais uma vez, terá a
abertura da Corporação Musical
Euterpe.

Autoridades civis e militares
do município foram convidadas para prestigiarem o desfile.
Toda a estrutura de palco e sonorização para receber o evento
estão sendo montadas no local
do desfile, que terá as ruas pró-

Vacinação antirrábica continua em Pindamonhangaba
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
As equipes da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura darão prosseguimento à vacinação
antirrábica nos bairros Cidade
Nova, Feital, Maricá e Triângulo,
na próxima semana. A imunização acontecerá das 8h às 16h30.
A vacinação no Cidade Nova
será na terça-feira (11), na rua
Mogi das Cruzes; já no Feital,
a aplicação das doses também
ocorrerá terça-feira, na rua Aristides Pires. Na quinta-feira (13),
é a vez da população do Maricá
na avenida Paraná imunizar os
pets. Neste mesmo dia, o bairro
Triângulo receberá uma equipe

Reprodução/Internet

Na próxima semana, mais
quatro bairros receberá
imunização para cães e gatos
de vacinação na rua Pintassilgos.
De acordo o diretor da Vigilância Epidemiológica, Rafael

Lamana, cerca de 23.500 animais devem ser vacinados, até
o momento foram vacinados
4.505. Lamana destaca que a
raiva canina ou felina é transmitida a seres humanos por vírus
presente da saliva e secreção dos
animais contaminados. Uma
vez que transmitidas a seres humanos, não há registro na literatura de cura, em todos os casos
levaram o paciente a óbito.
Em Pindamonhangaba, há
somente um registro de raiva felina, em 2016. O cronograma da
Vigilância Epidemiológica busca atender todas as localidades
da cidade, sendo casa a casa na
zona rural e em pontos próximos na zona urbana.

Estudantes da Educação Especial fazem “City Tour”
Na última semana, o Departamento de Turismo da Prefeitura realizou um “City Tour
Histórico Cultural” com os estudantes da Educação Especial
das escolas estaduais Professora Célia Keiko Ikeda e Professo
Wilson Pires César. A iniciativa recebeu elogios por parte
dos professores participantes,
em especial a professora Paula Dantas Marques, que enviou
por escrito um email bastante
emocionado.
“Quero agradecer imensamente ao Departamento de Turismo, por ter oportunizado esse
dia inesquecível para os meus
alunos, pois, sem o apoio de vocês, não seria possível proporcionar a eles momentos como
esses em que pudemos conhecer um pouco mais da história
da nossa cidade e saber como
ela foi e é importante para a
história do nosso país”, elogiou
a professora Paula. “Foi gratificante ver o sorriso, o brilho no
olhar e o interesse deles em cada
explicação e descoberta! E pude
concluir que é com atitudes simples que podemos proporcionar
momentos únicos, de alegria e
aprendizado aos educandos da
Educação Especial, que muitas
vezes são discriminados, excluídos e ‘rotulados’ como se não
fossem capazes de aprender.
Pelo contrário, eles nos ensinam
a cada dia, cada um no seu tem-

ximas parcialmente interditadas, somente durante o desfile,
procurando causar o menor
transtorno possível para os moradores das proximidades.
A previsão da Prefeitura é
que, finalizando o período da
manhã, as ruas possam ser liberadas novamente.
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Alunos de escolas estaduais fizeram passeio turístico
po e no seu ritmo e vocês abraçaram a causa da educação especial, o que me deixa muito feliz!”,
completou.
Ela explicou que seu objetivo
ao querer desenvolver essas atividades de lazer é inserir os estudantes da Educação Especial na
sociedade, fazer com que a comunidade perceba que eles existem e que são pessoas comuns, e
que a inclusão acontece quando
se aprende a viver com as diferenças e não com a igualdade.
Para ela, “o patrimônio arquitetônico e natural que a nossa cidade possui é a memória viva e
concreta da história de um povo
e, através de projetos como esse,
a população pindamonhangabense prezará pela sua história,
orgulhando-se dela”.
“Por meio do City Tour, pudemos reviver momentos, voltar

ao passado, conhecer as belezas
naturais da ‘Princesa do Norte’, perceber a importância e a
necessidade de se manter em
pé as feições do nosso passado,
assim como devemos respeitar,
admirar e preservar as belezas
naturais que a nossa cidade
possui, porque um povo que não
conhece o seu passado, também
não saberá trilhar o seu futuro”,
concluiu a professora.
O Departamento de Turismo
é o responsável pela realização
do “City Tour Histórico Cultural”, visando divulgar a história
de Pindamonhangaba por meio
de seus locais e prédios históricos, assim criando uma conscientização da responsabilidade
de cada um para a preservação
do patrimônio da cidade. Para
mais informações, os telefones
são 3643-1761 e 3643-1424.

Neste ano, a Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
em parceria com Secretaria de
Educação e Cultura, contará
com uma “ala” no desfile cívico de 7 de setembro de “Combatentes Mirins”. Cerca de 50
alunos do 3º ano da Escola

Municipal Isabel Nogueira do
Carmo, do Crispim, realizam
atividades durante todo o ano
com vistas a promover a conscientização no combate ao
criadouro do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus
e febre amarela. Dentre elas,
sob a coordenação das professoras Fabiane Silva e Luciana
Bondioli, foi realizado um concurso à mão livre para criação
do logo para grupo, e, a aluna
vencedora Emilly Vitória Lima
Vilas Boas foi premiada com livros para leitura e seu desenho
será impresso em camisetas e
adesivos que serão utilizados
no projeto em 2018.

DIA 7 DE SETEMBRO – CENTRO DE PINDA
Ordem do desfile:

1. Corporação Musical Euterpe
2. Grupo Escoteiro Itapeva 97
3. Fanfarra da EE Eunice Bueno Romeiro
4. Fanfarra do CEU das Artes
5. Rede Municipal de Ensino
6. Secretaria Municipal Esportes e Lazer de Pindamonhangaba SEMELP
7. SESI Pindamonhangaba
8. Associação Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer
9. Associação Salesianos Cooperadores de Pinda - Projeto Jataí
10. Projeto Social Rayane
11. Adepi associação das pessoas deficientes de Pinda
12. Amicão
13. Augusta e Respeitável Loja Simbólica Harmonia e Trabalho
14. Projeto Social Geração Futuro Da Igreja Batista No Araretama
15. Igreja Adventista do Sétimo Dia
16. Policia Militar do Estado de São Paulo
17. 2º BE Cmb Borba Gato
18. 11ª Cia de Engenharia de Combate Leve
19. 12ª Cia de Eng. Combate Leve “Companhia Barão de Pinda”
20. Corpo de Bombeiros

Prefeitura inicia obras de
fechamento lateral da feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio de empresa
terceirizada, iniciou as obras de
fechamento lateral da feira livre
na Praça da Liberdade, nesta semana.
Primeiramente, toda a área
da feira recebeu fechamento
com tapumes e, por segurança,
os feirantes foram instalados,
temporariamente, nas tendas
da rua Capitão José Martiniano
Vieira Ferraz. Todo o trabalho
será realizado somente dentro
da área fechada, para a montagem das peças pré-moldadas,
transportadas por meio de guindastes. Tudo com muita precisão e segurança para o entorno.
O fechamento da feira será realizado com chapa metálica tra-

pezoidal com brizes e receberá
todo um reforço estrutural.
No período de obras, serão
necessários cerca de 60 dias
para o descarregamento das peças mais pesadas, que comporão
todo o fechamento lateral. Para
a realização da ação, o investimento com verba estadual é de
R$ 350.000,00 e contrapartida
da Prefeitura de R$ 567.775, 42.
A previsão é de que todo o processo seja encerrado em até seis
meses.
Além do mais, esse embelezamento da área da feira, no centro da cidade, colaborará para o
turismo de Pindamonhangaba,
que está prestes a se tornar um
Município de Interesse Turístico (MIT).
Divulgação

Todo o processo tem previsão de duração de até seis meses
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oder Legislativo
P
Câmara de Pindamonhangaba prioriza cultura,

institui o “Dia da Capoeira” e inclui Festival de Música
Cristã em calendário de eventos oficiais da cidade
Legislativo também homenageou o radialista de Pindamonhangaba, Celso
Bicudo, com a Medalha “Percy Newton de Lacerda César”
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

Em noite de galerias tomadas pela população, a
Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba realizou
a 29ª Sessão Ordinária no
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” e as atividades culturais da cidade foram o destaque dos projetos
analisados pelos parlamentares na noite desta segundafeira, dia 03 de setembro. Os
dois Projetos de Lei listados
oﬁcialmente na Ordem do
Dia foram discutidos e aprovados – por unanimidade –
pelos vereadores.
Capoeira
O primeiro item da Ordem do Dia foi o Projeto de
Lei n° 193/2017, do vereador
Rafael Gofﬁ Moreira (PSDB),
que “Institui no âmbito do
município de Pindamonhangaba, o Dia da Capoeira, a
ser comemorado no dia 03
de agosto”. O documento
foi apresentado, discutido e
aprovado por 10 votos a zero.
O projeto destaca que “ﬁca
instituído o Dia da Capoeira,
a ser comemorado, anualmente, no dia 03 de agosto,
devendo constar no Calendário Oﬁcial de Eventos do
Município”. O autor do projeto, vereador Rafael Gofﬁ,
enfatizou em seu pronunciamento que “a Capoeira é
uma expressão cultural que
mistura esporte, luta, dança,
cultura popular e lazer, sendo desenvolvida por descendentes de escravos africanos
trazidos para o Brasil, além
de representar a resistência
dos negros à escravidão”. O
parlamentar explicou que a
capoeira “é caracterizada por
golpes e movimentos ágeis e
complexos e diferentemente
de outras artes marciais, a
capoeira traz a musicalidade, uma vez que seus adeptos aprendem não apenas a
lutar e a jogar, mas também
a tocar instrumentos e a cantar”. Segundo Rafael Gofﬁ,
“por iniciativa do Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan),
instituição vinculada ao Ministério da Cultura, a capoeira foi reconhecida, em julho
de 2008, como patrimônio
cultural imaterial brasileiro,
e em novembro de 2014, a
Roda de Capoeira foi considerada Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.
No Estado de São Paulo, a
Lei n° 4.649, de 07 de agos-
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to de 1985, instituiu o Dia do
Capoeirista, a ser comemorado no dia 03 de agosto”.
FEMUSC
Na sequência, o plenário
apreciou o Projeto de Lei n°
78/2018, do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB), que
“Institui e inclui no calendário oﬁcial de festas e comemorações do município
de Pindamonhangaba o FEMUSC – Festival de Música
Cristã”. O projeto também
foi aprovado por 10 votos dos
parlamentares. Desta forma,
o artigo 1º do Projeto esclarece que “ﬁca instituído e incluído no calendário oﬁcial
de festas e comemorações
do município, o FEMUSC —
Festival de Música Cristã, a
ser comemorado anualmente
no primeiro sábado do mês
de outubro.
Ao defender a aprovação
do Projeto, o vereador Janio
Lerario explicou que “o FEMUSC – Festival de Música
Cristã tem como objetivo geral, incentivar a composição
de músicas cristãs e evangelizar através da música. Seus
objetivos especíﬁcos são:
incentivar a composição de
canções; evangelizar e levar
a mensagem de Deus para os
ouvintes e gerar harmonia e
união entre igrejas”. O Festival será realizado no pátio da
Paróquia de São Cristóvão,
localizada na avenida Professor Manoel César Ribeiro,
4851, bairro Cidade Nova,
Pindamonhangaba/SP
e
conta com a presença de bandas, ministérios e cantores
solos. A Comunidade de São
Cristóvão tem como objetivo,
através de pessoas voluntárias, preparar para Deus projetos que levam o evangelho
de Jesus Cristo de maneira
que a sociedade possa entender e buscar a proposta do
Senhor de implantação do
Reino de Deus.

forte atuação como radialista
em nossa cidade”.
Celso Bicudo nasceu em
15 de fevereiro de 1970 em
Pindamonhangaba e é ﬁlho
de Alice dos Santos Bicudo e
Roque Bicudo. Iniciou suas
atividades na Rádio Difusora AM 1500. Desde aquela
época sempre atuou como
operador de rádio tendo trabalhado com proﬁssionais
como o próprio Percy Lacerda, Jota Marcondes, Vicente
Pereira, Messias de Mello,
Luiz Carlos Cardoso, Pedro
Luiz, Maurício Garcia, Reinaldo Barbosa, Clineu Lima,
Élcio Veloso, Aldo Patrick,
entre outros. Atuou como
operador folguista e posteriormente passou a ser operador de rádio mensal. Naquela época era totalmente
diferente. Usava-se discos de
vinil, cartucheiras, ﬁtas de
rolo. Ainda se tornou técnico
de externa atuando em partidas de futebol, shows e eventos. Celso Bicudo participou
da evolução da rádio para o
sistema de digital e hoje é
a Nova Difusora FM 103,7.
Hoje atua no horário das 6 às
13 horas na mesma emissora
de rádio onde começou sua
carreira.

Janio Lerário enfatizou
que “o FEMUSC – Festival
de Música Cristã teve início
em 2007 com a pastoral da
comunicação (PASCOM). A
comemoração do FEMUSC
ocorrerá no primeiro sábado
do mês de outubro.
Medalha
Percy Lacerda
A sessão ordinária também foi marcada por uma
importante homenagem: a
entrega da medalha Percy
Newton de Lacerda César” ao
radialista da Nova Difusora
FM, Celso Donizete Bicudo.
A medalha foi concedida
a Celso Bicudo por intermédio do Decreto Legislativo
nº 04/2018, de 04 de julho
de 2018, cuja autoria é do
vereador Antonio Alves da
Silva – Toninho da Farmácia
(PSDB). O ato solene aconteceu no plenário da Casa Legislativa e contou com a presença de familiares, amigos
e companheiros de trabalho
de Celso Bicudo, entre eles,
os radialistas Pepe e Cássio
Renato.
Celso Donizete Bicudo
recebeu a honraria pelos “relevantes serviços prestados
à comunidade de Pindamonhangaba e por sua ativa e

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
30ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
10 de setembro de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 104/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial”.
II. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018, do Vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola, que “Concede a Medalha de Mérito Athayde
Marcondes”.

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 104/2018 Esta propositura propõe a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), na Secretaria Municipal
da Educação e Cultura, no Departamento de Cultura e Patrimônio
Histórico/Fundo Municipal de Cultura, referente ao Convênio firmado
com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura, visando a transferência de recursos financeiros à
realização do projeto “Edital Linguagens Artísticas”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 - Trata-se da concessão da
Medalha de Mérito Athayde Marcondes à Corporação Musical Euterpe,
Exercício
em virtude a sua grandiosa participação na tradição histórica
dode 2018
povo
Pindamonhangabense e região, através da música e ações sociais.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Filtro:
RECEITAS
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

DESPESAS
ANTERIOR

PERÍODO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

ACUMULADO
0,00

CÓDIGO
0,00

Balancete Sintético

5.6.01.02.0001

Filtro:

Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

RECEITAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO
5.2.11.02.0001

DESCRIÇÃO
INSS
- TERCEIROS

INSS - VEREADORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

10.150.000,00

1.450.000,00

11.600.000,00

10.150.000,00

1.450.000,00

11.600.000,00

779.509,23

ANTERIOR51.738,37

5.2.11.02.0002
INSS - SERVIDORES
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.02.0003

DESCRIÇÃO

5.2.11.02.0005
INSS - SERVIDORES
TRANSFERÊNCIASIMPOSTO
RECEBIDAS
5.2.11.04.0001
DE RENDA RETIDO NA FONTE
5.6.01.02.0001
Transferência
do órgão
"PREFEITURA
MUNICIPAL DE
5.2.11.08.0001
RETENÇAO
DOrecebida
IMP. S/ SERV.
QUALQUER
NATUREZA
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO
5.2.11.10.0001
PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.2.11.02.0001
INSS - TERCEIROS
5.2.11.99.0001
VALE TRANSPORTE
5.2.11.02.0002
INSS - SERVIDORES
5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
5.2.11.02.0003
INSS - VEREADORES
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
5.2.11.02.0004
INSS - TERCEIROS
5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

5.2.11.04.0001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

5.2.11.08.0001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

102.408,27

PERÍODO

881.917,50

Legislativa

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.01.0001

ACUMULADO
51.738,37

0,00
0,00

115.831,73
0,00

46.135,18

6.519,22

52.654,40

5.2.11.02.0002
01

6.604,93

6.698,03

13.302,96

5.2.11.02.0003

21.911,89
10.150.000,00
276.974,84
10.150.000,00
26.511,16

20.202,31
1.450.000,00
40.698,27
1.450.000,00
3.099,88

42.114,20
11.600.000,00
317.673,11
11.600.000,00
29.611,04

14.239,70

2.678,27

16.917,97

32.920,26
779.509,23
106.823,83
51.738,37
4.611,67
115.831,73
575,01
46.135,18
74.630,66
6.604,93

4.250,46
102.408,27
15.153,07
0,00
541,88
0,00
37,20
6.519,22
2.529,68
6.698,03

37.170,72
881.917,50
121.976,90
51.738,37
5.153,55
115.831,73
612,21
52.654,40
77.160,34
13.302,96

21.911,89

20.202,31

42.114,20

40.698,27

317.673,11

26.511,16

3.099,88

29.611,04

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR

0,00

115.831,73
0,00

276.974,84

CÓDIGO

DESCRIÇÃO
DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

121.131,67
5.573.701,84

6.519,22

46.135,18

5.2.11.02.0004
INSS - TERCEIROS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.2.11.02.0005
INSS - SERVIDORES

0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
233.691,10

9.023,51
0,00
21.483,53
0,00
43.283,74

9.023,51
4.700.000,00
21.483,53
4.700.000,00
276.974,84

5.5.09.01.0001
5.2.11.04.0001

DEVOLUÇÃO
DE DE
DUODÉCIMO
DO EXERCÍCIO
IMPOSTO
RENDA RETIDO
NA FONTE

5.2.11.08.0001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001
PENSAO ALIMENTICIA
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.2.11.02.0001
INSS - TERCEIROS
5.2.11.99.0001
VALE TRANSPORTE
5.2.11.02.0002
INSS - SERVIDORES
5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
5.2.11.02.0003
INSS - VEREADORES
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
5.2.11.02.0004
INSS - TERCEIROS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
5.2.11.02.0005
INSS - SERVIDORES
2017
Restos a Pagar de 2017
5.2.11.04.0001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

16.917,97

5.2.11.08.0001

15.153,07

5.2.11.10.0001
PENSAO ALIMENTICIA
DISPONIBILIDADES

4.611,67

541,88

5.153,55

5.2.11.15.0001

575,01

37,20

8.542,91
612,21

5.2.11.99.0001

74.630,66

2.529,68

77.160,34
8.542,91

5.2.11.99.0003

0,00

5.2.41.99.0001

TOTAL GERAL

12.490.460,41

DISPONIBILIDADES

8.542,91

Tesouraria

12.490.460,41

FABIANO ROSA DO AMARAL

26.511,16

4.250,46

16.917,97
1.404.197,91

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

93.062,15

31.115,14

124.177,29

4.611,67

541,88

1.404.197,91
5.153,55

575,01

37,20

612,21
0,00

55.370,18

19.260,48

900,00

0,00

74.630,66
1.404.197,91

900,00

0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
Recurso
Aplicado
Restos a Pagar de 2017

DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível

0,00

TOTAL GERAL

3.075,25
2.678,27

32.920,26

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

8.542,91

26.511,16
16.917,97
812.560,66
37.170,72
811.660,66
124.177,29
51.738,37
5.153,55
121.131,67
612,21
46.135,18
74.630,66
9.023,51
900,00
21.483,53
900,00
276.974,84

23.435,91

CREDITO Disponível
DE TERCEIROS
Recurso

TOTAL GERAL

3.075,25
2.678,27
141.268,68
4.250,46
141.268,68
31.115,14
0,00
541,88
0,00
37,20
6.519,22
19.260,48
9.023,51
0,00
21.483,53
0,00
43.283,74

14.239,70

BancoVALE TRANSPORTE

2017

23.435,91
14.239,70
671.291,98
32.920,26
670.391,98
93.062,15
51.738,37
4.611,67
121.131,67
575,01
39.615,96
55.370,18
0,00
900,00
0,00
900,00
233.691,10

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

Tesouraria

8.542,91

Recurso Aplicado

GeoSIAP - CÂMARA PINDA

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.13.0001

0,00

Banco

812.560,66

0,00
642.228,26

106.823,83

Recurso Aplicado

141.268,68

39.615,96

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RENDIMENTOS
APLICAÇAO FINANCEIRA
RecursoDE
Disponível

671.291,98

121.131,67
4.931.473,58

5.2.11.15.0001

5.2.41.99.0001

4.700.000,00

INSS - VEREADORES

37.170,72

0,00

4.700.000,00
Exercício
de 2018

0,00

INSS - SERVIDORES
Legislativa

2.678,27

VALE TRANSPORTE

0,00

4.700.000,00

51.738,37
5.573.701,84

4.250,46

Banco
CREDITO DE TERCEIROS

4.700.000,00

ACUMULADO
811.660,66

14.239,70

Tesouraria

5.573.701,84

0,00
642.228,26

32.920,26

5.2.11.99.0003

5.573.701,84

642.228,26

PERÍODO
141.268,68

PENSAO ALIMENTICIA

5.2.11.99.0001

ACUMULADO

642.228,26

4.931.473,58

51.738,37
4.931.473,58

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

121.976,90

PERÍODO

4.931.473,58

ANTERIOR
670.391,98

5.2.11.13.0001

8.542,91

DESPESAS

5.2.11.02.0001
INSS - TERCEIROS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

5.2.11.10.0001

DISPONIBILIDADES

ANTERIOR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
01

Recurso Disponível

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

Na fase de “Pronunciamentos Pessoais” da sessão ordinária, o vereador Ronaldo Pinto de
Andrade – Ronaldo Pipas esclareceu os fatos sobre a denúncia
apresentada. Ronaldo Pipas enfatizou que “ser homofóbico é ter
ódio e esse sentimento eu nunca
tive. Tenho inúmeros amigos homossexuais. As pessoas que me
conhecem sabem que não tenho
essas características e essa postura”.
Ronaldo Pipas disse estranhar que “essa denúncia tenha
sido feita somente agora”. Segundo ele, “no dia em que ocorreu esse fato, eu estava fazendo uma ﬁscalização no Pronto
Socorro. Isso foi no dia 20 de
dezembro de 2017, portanto há
mais de 8 meses. Neste dia, o denunciante estava colocando um
senhor pra fora do PS de forma
violenta. E ai eu intervi para evitar essa agressão. Filmei e mostrei isso nas redes sociais. Por
isso, acho estranho que somente
agora, oito meses depois, ele se
sinta ofendido e venha aqui pra
denunciar o fato”. O vereador
do PR classiﬁcou essa atitude de
“prática de uma política suja”.
Ronaldo Pipas ﬁnalizou seu
pronunciamento dizendo que
“quem não deve não teme. Usar
fatos de 8 meses atrás para me
denegrir. São notícias falsas que
denigrem a imagem de pessoas.
Peço desculpas às pessoas que
estão presentes que viram essa
baixaria”.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2018.

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

EXPEDIENTE

No início dos trabalhos da
noite, a Tribuna Livre foi utilizada pelo senhor Jeovani Aloisio
R. Godoi que abordou o assunto
“Preconceito ocorrido em seu ambiente de trabalho, com atitude
homofóbica do vereador Ronaldo
Pipas”. O munícipe relatou que
“estava na Câmara para procurar
seus direitos”. “Não estou aqui
para ofender ninguém. Eu busco
respeito”. Jeovani acusou o vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas de “atitudes
homofóbicas”. “Eu batalhei para
chegar nesta função. Eu gostaria de uma atitude desta Casa de
Leis. Eu não estou julgando ninguém. Estou aqui porque sou um
cidadão e gosto das coisas certas e
o que aconteceu comigo foi muito
grave”, aﬁrmou. Para Jeovani, “se
não podemos conﬁar nas pessoas
que colocamos para nos representar aqui, em quem vamos conﬁar, quem vai nos representar?”.
Ele ﬁnalizou aﬁrmando: “Tenha
mais humildade vereador, pois
foi a população que o colocou
aqui”.

Recurso Aplicado
TOTAL GERAL

37.170,72

0,00

900,00
900,00

12.490.460,41

1.404.197,91
0,00
1.404.197,91
0,00
1.404.197,91
12.490.460,41

CARLOS EDUARDO DE MOURA

CONTADOR

PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP

CPF: 286.425.528-67
Página 1 de 1

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2018

C otidiano

Tribuna do Norte

5

Cursos do projeto “Reinvente”
continuam com inscrições abertas
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
***
Os cursos do “Reinvente”, projeto elaborado e
mantido pelo Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba, continuam com inscrições
abertas para aqueles que
desejam participar das
oficinas. Mais de dez mil
pessoas podem ser beneficiadas pela iniciativa que
busca estimular a criatividade e contribuir para
o aumento da autoestima.
Os workshops em que
as inscrições podem ser
efetuadas no Fundo Social são: ballet, reaproveitamento alimentar, skate,
BMX e marcenaria. Já os
outros cursos as inscrições
podem ser feitas no pólo
em que está sendo ofertada a atividade, como:
jiu jitsu (CEU das Artes);
dança sênior (Recinto São
Vito, Zito, Quadra Coberta e João do Pulo); culinária (Recinto São Vito);
maquiagem (Araretama);
elétrica (CEU das Artes);
pintura (CEU das Artes);
dança de salão (CCI Vila
Rica, CCI Vale das Acácias, Recinto São Vito e
Mombaça); padaria (Ara-

retama) e capoeira (nos
centros comunitários do
Cidade Jardim e Pasin).
Vale ressaltar que, algumas oficinas possuem
caráter itinerante e outros fixos, logo o período
em que permanecerão em
cada bairro será determinado conforme a durabilidade das aulas. A programação de atendimento
do projeto foi pensada de
acordo com a localidade
dos bairros de Pindamonhangaba. O “Reinvente” é realizado por meio
do chamamento público
004/2018, que visa repasse de recursos para
organizações da sociedade (OSC) sem fins lucrativos, que desenvolvam
atividades socioculturais.
As aulas gratuitas serão
desenvolvidas nos centros
comunitários da cidade.
Para realizar a inscrição, são necessários os
documentos RG e CPF.
Mais informações podem
ser obtidas no Fundo Social
de Solidariedade, que fica
na rua Deputado Claro César, 53 – centro, ou no telefone 3643-2223. O horário
de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12
e das 13h30 às 17 horas.

Palestra sobre
revolução digital é
na segunda-feira
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o Sebrae, promoverá
uma palestra gratuita sobre revolução digital, nesta segunda-feira (10), às
18h30, no Colonial Plaza
Hotel.
Com o tema: “Como
Sobreviver à Revolução
Digital”, o evento busca
compreender a metodologia da produtividade,
quem é novo consumidor
e também os principais
pilares para uma empresa de rápido crescimento,
utilizando
ferramentas
para otimização de gestão
e vendas de uma empresa
na era digital.
O palestrante será Alfredo Soares que abordará

como um empreendedor
deve pensar e preparar
sua empresa e o mindset
do seu time para aumentar sua produtividade, entender seu cliente, criar
um plano de ação para
uma estratégia de tração e
usar ferramentas digitais
para acelerar o processo
de crescimento. Possibilitando, desta maneira,
a geração de mais leads,
vendas, dados e otimizando a gestão para suportar
um crescimento acelerado.
O evento é gratuito e
acontecerá no Colonial
Plaza Hotel, que fica na
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 4.201. As
inscrições podem ser feitas pelos telefones 36441700 ou 3642-9744. As
vagas são limitadas.
Divulgação

Divulgação

Oficina de panificação engloba oferta da iniciativa social de Pinda

Prefeito recebe alunos do
curso PEQ no gabinete
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
***
Na tarde de terçafeira (4), o prefeito Isael
Domingues recebeu em
seu gabinete sete alunos
que participaram dos
cursos gratuitos do
Programa Estadual de
Qualificação Profissional (PEQ).
Durante o encontro, os sete estudantes
que representaram os
cursos de Técnico em
Vendas e Assistente
Administrativo agradeceram ao prefeito e à
primeira-dama, Cláudia
Domingues, pela oportunidade oferecida. Os
alunos também destacaram que a expectativa
foi além do esperado,
pois o desenvolvimen-

Divulgação

Sete estudantes visitaram a sede da Prefeitura de Pindamonhangaba
to foi grande diante do
período de 27 de dias de
duração do curso.
Cerca de 90 pessoas

foram beneficiadas pelos
cursos de Técnico em Vendas, Auxiliar de Contabilidade e Assistente Adminis-

trativo, realizado na cidade
pela parceria com o Fundo
Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba.

Praça 7 de Setembro recebe
mais bancos e lixeiras
A praça 7 de Setembro, localizada no centro
de Pindamonhangaba, foi
inaugurada no dia 14 de
julho e continua recebendo melhorias. Na última
semana, foram instalados
um total de 80 metros de
bancos além dos que já havia no local, e mais lixeiras.
A praça foi toda construída sem custos para a
administração municipal,
e parte dela foi viabilizada
por meio do Decreto 5.431
de 2017, que regulamenta
as doações de serviços e
obras da iniciativa privada para a Prefeitura. Esses
novos equipamentos também foram resultado do
decreto de doação.
No total, a praça Sete
de Setembro tem 11 mil
m² de área totalmente
reurbanizada, para lazer

Divulgação

Local foi inaugurado
em 14 de julho e
continua recebendo
melhorias
das famílias e espaço para
manifestações culturais e
artísticas. Nesta primeira
fase da obra, a praça recebeu pavimentação com
piso intertravado de concreto que possui característica drenante, canteiros
demarcados com guias

extrudadas, que otimizam
a circulação das pessoas e
espaços para as atividades
que serão desenvolvidas
no local, rede de posteamento e iluminação em
led, além de área para estacionamento.
Os jardins e recuos

para ônibus foram realizados pelas equipes da Prefeitura. Em uma segunda fase, a praça receberá
ainda mais melhorias,
como fonte, playground e
o restauro do galpão, cuja
fachada é tombada pelo
Condephaat.
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Fotos cedidas pela leitora Beatriz Cunha Péres

Fotos referentes ao evento ocorrido em 2/9/1972. Desﬁle da colônia portuguesa de
São José dos Campos e do esquife do Imperador na passagem pela rua dos Andradas,
altura da praça Padre João de Faria Fialho

O sesquicentenário da Independência
E

m 1972, já se
foram 46 anos,
quando o Brasil
comemorava o sesquicentenário da Independência,
os despojos do imperador
Pedro I foram trasladados do convento de São
Vicente de Fora, cidade
do Porto, Portugal, para
o Brasil, para inumação
deﬁnitiva no mausoléu do
Ipiranga, onde repousaria
junto à Dona Leopoldina,
a primeira imperatriz do
Brasil. Segundo a programação elaborada pela Comissão Executiva Nacional dos festejos referentes
àquele
acontecimento,
os restos mortais de Sua
Alteza visitariam apenas
algumas capitais antes de
serem transportados para
o monumento do Ipiranga. Aparecida e Pindamonhangaba foram as únicas
cidades do interior incluí-

das na visita. Aparecida,
por abrigar a imagem da
Padroeira do Brasil. Pinda
por ter cedido 16 elementos à Guarda de Honra de
D. Pedro I (o efetivo era
36), sendo que dez deles,
incluindo o comandante,
estiveram lado a lado com
o príncipe no ato da Independência.
Proveniente do Rio de
Janeiro, o comboio com os
restos mortais de D. Pedro
chegou em Pinda às 15 horas do dia 2 de setembro de
1972, na estação da Rede
Ferroviária Federal (atual
MRS-Logística). Um carro blindado do Exército
transportou o esquife do
Imperador, percorrendo a
rua Martin Cabral, avenida Dr. Jorge Tibiriçá, rua
dos Andradas, praça Padre João de Faria Fialho,
rua Bicudo Leme, e ruas
Rubião Júnior e Gregório

Costa até chegar ao Largo
São José (praça Barão do
Rio Branco).
Em frente à igreja São
José, autoridades militares, civis e eclesiásticas e a
população assistiram à entrega da urna funerária ao
governador Laudo Natel,
pelo general Jorge Correia
(presidente da Comissão
Nacional dos Festejos do
Sesquicentenário).
Em seguida, os despojos deram entrada na igreja São José, considerada
Panteão Cívico Nacional
onde se encontram sepultados os pindamonhangabenses da Guarda de
Honra, ali permanecendo
(em vigília noturna) até as
oito horas do dia seguinte, quando seguiram para
São Paulo. Na capital ainda permaneceram no Palácio do Governo até o dia
6 de setembro, seguindo,

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

C

ento e cinquenta
anos depois de
sua inesquecível passagem pela terra natal
do comandante de sua
guarda, o imperador Pedro I, saindo novamente
do Rio de Janeiro com
destino a São Paulo, voltou a fazer uma parada
na Vila Nossa Senhora
do Bom Sucesso. O lugar
já não era mais uma vila
mais continuava Pindamonhangaba.
Dessa vez não veio no
lombo da besta ruana.
Sua comitiva não levantou poeira vermelha
no estradão. Veio de
trem. Chegou no dia 2
de setembro de 1972.
Aclamado pela multidão, percorreu algumas
ruas da cidade. Mas não
foi em uma montaria,
conduziam-no em uma
estranha e pouco graciosa carruagem sem cavalos. Também era muito
esquisito o fardamento
daqueles guardas. Não
havia a elegância da
casemira branca, nem
aqueles capacetes dourados encimados por um
dragão, de cujas caudas
pendiam tufos de crina
carmezin...
Mas havia alegria e
emoção. O povo estava contente, satisfeito.

Jovens e crianças uniformizadas agitavam bandeirolas do
Brasil... e também de Portugal.
Ao som de “Heróis do mar,
nobre povo, nação valente e
imortal, levantai hoje de novo
o esplendor de Portugal...”,
mas também ao som de “Ouviram do Ipiranga, às margens
plácidas, um brado retumbante...”, foi o príncipe se reencontrar com alguns de seus leais
soldados, que se encontravam
aquartelados em uma igreja.
O velho coronel Manuel
Marcondes veio apresentar-lhe
a guarda. Mandou-os ﬁcarem
à vontade. Estava ali era para
prosear um pouco. Relembrar
e dar boas gargalhadas. E
riu muito ao rever o guarda
Adriano Gomes de Almeida, o
imperador perguntou-lhe se
os calções já haviam secado,
relembrando um incidente
ocorrido durante a viagem a
São Paulo naquele longínquo
1822. Fora nas imediações de
Jacareí, quando precisaram
atravessar o rio Paraíba. O
príncipe regente, desprezando
a barca, meteu o cavalo rio
adentro fazendo-o atravessar
a nado. Ficando Sua Alteza
com os calções ensopados, foi
o guarda Adriano que, tendo
as mesmas medidas do príncipe, cedeu-lhe os seus calções
enxutos em troca dos molhados. A afabilidade e o costume
do príncipe de descer de sua
elevada posição para pôr-se ao

Arquivo TN

Restos mortais de D. Pedro I pernoitaram
na igreja São José em vigília cívica
ﬁnalmente, para o monumento do Ipiranga.
Na época o prefeito de
Pindamonhangaba era o
Dr. Caio Gomes Figueiredo e o presidente da

Câmara, José Prates da
Fonseca. Coube ao Dr.
Adherbal Ribeiro Ávila
presidir a Comissão Municipal dos Festejos do
Sesquicentenário.

(O tema Pindamonhangaba e a Independência
foi abordado nas páginas
de história da Tribuna de
2/9/2005, 6/9/2005 e
6/9/2006)
buenosairesparatodos.wordpress.com

A VOLTA DO IMPERADOR

lado de gente humilde, também
foram relembradas. Como
aquela vez que vendo, num
rancho à beira da estrada, um
viajante que lutava para ferrar
os cascos de um animal, D.
Pedro desceu de seu cavalo, foi
até lá e num instante deu conta
do serviço. Depois, despediu-se
sem se identiﬁ car. O viajante
ﬁcou sem saber que aquele cavaleiro solícito e risonho que o
havia ajudado era nada menos

que Pedro I, o príncipe regente.
Prosa vai, prosa vem, ali
pernoitou o príncipe e não
no palacete do coronel Marcondes, como da outra vez.
Mesmo porque aquele casarão da praça formosa não
existia mais. A praça, apesar
de continuar formosa, agora
chamava-se Monsenhor Mar-

condes. Pela manhã,
o príncipe despediuse de seus companheiros e partiu sem sua
Guarda de Honra,
rumo ao Ipiranga.
Foi ao encontro da
imperatriz Leopoldina... num trem da
Central.

Altair Fernandes, Tribuna do Norte,
2 de setembro de 2005

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2018
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Feriado tem “Festival das Cores”
na Fazenda Nova Gokula
Dentro da programação de aniversário de 40 anos, comunidade promoverá tradicional festa entre os dias 7 e 9 de setembro
Colaborou com o
texto: Dayane Gomes
A estação mais florida do ano
se aproxima e, comumente, traz
consigo o retorno de temperaturas mais altas, típicas de um
país tropical. Apesar da entrada
da primavera acontecer só no
fim do mês, o feriado nacional
do dia 7 de setembro fará o próximo fim de semana ser prolongado e concederá três dias de

celebração sazonal em Pindamonhangaba, com o tradicional
“Festival das Cores” na Fazenda
Nova Gokula. De sexta-feira (7)
a domingo (9), das 10 às 18 horas, a diversão colorida incluirá
outras atividades características
e acompanhará a comemoração
das quatro décadas de existência do local.
As cores alegram e harmonizam nossas vidas e poderão servir de brincadeira com os paco-

tes de pó colorido feitos à base de
amido de milho, não poluente
e atóxico, da indiana “Festa da
Primavera”. A programação
terá início às 10 horas, com um
aulão de yoga, seguido de uma
“Vivência de Dança Circular”
às 11h. Ao meio dia, o público
poderá acompanhar apresentações de dança indiana e, depois, curtir música eletrônica
e muitas bandas de estilos variados com a transversalidade
Rita Cristina

Brasil x Índia, como a Gokula Band, Pandu, Los Chapatis,
Murari, Chandramuka Swami &
Krishna Bandhu.
O evento também contará
com a oferta de pintura facial
e um ambiente especializado
para crianças entre dois e 12
anos de idade. O “Espaço Holi
Kids” funcionará das 10 às 13
horas e terá uma equipe de
educadores e recreadores para
a criança se divertir com segurança. Sendo que, a alegria e
descontração se desenrolarão
com a participação da trupe cir-

cense “Família Off”, gincanas,
brincadeiras, artes e yoga - todas as atividades serão gratuitas, com exceção do “pula-pula”
a R$ 2 por 10 minutos.
Também chamado de “Holi
Kirtan”, o festival é aberto ao
público e tem custo de estacionamento e camping. A Nova
Gokula fica na zona rural de Pindamonhangaba, na Estrada do
Ribeirão Grande, s/n - Ribeirão
Grande. Mais informações podem ser consultadas na página:
https://www.facebook.com/
events/603582300036518.

“21° Festil” entra na reta
final de apresentações

Brincadeira com pó colorido acontecerá em meio a outras atividades culturais

Museu recebe exposição “Orquestrar das Cores”
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
Neste mês, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina recebe a
exposição artística “Orquestrar

das Cores”, da pintora Cristina
Alves.
Nesta exposição que conta
com dez peças, a pintora explora o uso de cores vivas sobre a
tela de quadro para exprimir
sua percepção de vida e realiDivulgação

Telas com cores vivas são obra da pintora Cristina Alves

dade. Cristina desenha desde a
infância, ainda na quarta série
ganhou por duas vezes o prêmio
Coca-Cola. Seguindo a vida artística ingressou na escola Fêgo
Camargo e tem obras permanentes no Museu Mazzaropi,
em Taubaté. Há oito anos, possui exposição no Divisão Museu
e Arquivo Histórico Municipal
de Taubaté e na Galeria Studio
Arte do Vale, faz parte do “Projeto Praça Viva”.
As obras podem ser conferidas no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina de segunda a sextafeira, dentro do horário de visitação, que é das 9 às 12 horas e
das 13 às 17 horas; aos sábados
o funcionamento é das 9 às 12
horas e das 13 às 16h30. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone 3648-1779.

Cmei Dr. Francisco Lessa Júnior
apresenta projeto “Capoeirando”
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
No último sábado (1º/9), os
alunos do Cmei (Centro Municipal
de Ensino Infantil) Dr. Francisco
Lessa Junior, situado no bairro
Cidade Jardim, participaram do
evento “1ª Cascata Cultural na
Praça Monsenhor Marcondes”,
mostrando o “Projeto de Responsabilidade Social Capoeirando”.
A iniciativa é desenvolvida
pela professora do Infantil I
– Maria do Carmo Silva de Camargo, e tem como parceiros, os
professores, pais e funcionários
do Cmei, o Conselho Escolar,
além da participação e apoio da

Mestre Moranguinho, do grupo
Capoeira Vida.
“A capoeira tem como objetivo
preparar o aluno para a situação

do dia a dia, contribuindo, também, para o conhecimento da
cultura afro-brasileira”, afirmou a
professora Maria do Carmo.
Divulgação

Após 19 apresentações teatrais, o “21º Festil - Festival de
Teatro Estudantil” está chegando à reta final de encenações.
Mas, a programação continua
até o sábado (8), com mais oito
espetáculos até lá, entre peças
das categorias Adulto e Infantil,
todas no Teatro Galpão.
A cerimônia de premiação
acontecerá no domingo (9), a
partir das 17 horas, em evento
fechado, direcionado somente
para os grupos participantes. A
realização do Festil é da Escola

de Teatro Pinda, em parceria
com o Departamento de Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba e o Senac e o apoio da Ambac (Associação de Moradores
do Alto do Cardoso) e comércio
local.
Informações e reserva de
ingressos estão disponíveis no
telefone (12) 99754-1991 e pelo
email: escoladeteatropinda@
gmail.com. Os ingressos custam R$ 3 ou uma lata de óleo,
a ser trocada na bilheteria do
teatro.
Divulgação

Na categoria infantil,
a exibição de “A
Sereia Pirata” será
nesta sexta-feira (7)

PROGRAMAÇÃO GERAL
6/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O bicho que ajudou o homem - Cia Pó de Estrelas Mauá-SP
6/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Aves da Arribação - Grupo Entrecena - São Luís-MA
7/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: A sereia pirata - Grupo de Teatro do CIL - São Paulo
7/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O dragão verde - Cia Teatral Sarapós - Sarapuí-SP
7/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Dois Perdidos Numa Noite Suja - Cia Entre Aspas Taubaté - SP
8/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: O gato Malhado e a andorinha Sinhá - Cia Salete de
Teatro - Novo Horizonte - SP
8/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Tem frufru nesse angu - Cia de Teatro UTA - Salto
de Pirapora-SP

Estudantes participaram da “1ª Cascata Cultural
na praça Monsenhor Marcondes”

8/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Pauliceia Desvairada - Grupo Teatro Brancaleone e
Teatro Didático da Unesp - São Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.564, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Revoga o Decreto nº 5.551, de 12 de julho de 2018 que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º
Fica revogado o Decreto nº 5.551, de 12 de julho de 2018, que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial.
Art. 2º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.157, DE 09 DE AGOSTO DE 2018.

DECRETO Nº 5557, de 24 de julho 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$ 802.000,00 (Oitocentos e Dois Mil
Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO

FICHA

010210 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR

38

12.000,00

40

3.000,00

87

50.000,00

93

175.000,00

100

78.000,00

104

6.000,00

113

20.000,00

132

195.000,00

138

3.000,00

139

4.000,00

150

3.000,00

378

50.000,00

387

41.000,00

468

15.000,00

529

4.000,00

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

595

67.000,00

3.1.90.91.00 – SENTENÇAS JUDICIAIS

43

9.000,00

51

5.000,00

127

107.000,00

160

103.000,00

161

324.000,00

385

41.000,00

406

50.000,00

436

4.000,00

480

15.000,00

564

107.000,00

010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
010411 - 04.122.0018.2096 - Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
010420 - 04.122.0018.2098 - Manutenção das Atividades de Segurança
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
010430 - 04.122.0018.2095 - Manutenção das Atividades da Guarda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
010510 - 04.122.0004.1003 – Equipamentos em Geral
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 5.566, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

010520 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
010540 - 04.128.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.158, de 15 de agosto de 2018,

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
010550 - 04.126.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA

D E C R E T A:

010550 - 04.126.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas

Art. 1º
Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), na Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência à Atenção
Básica e no Departamento de Assistência à Atenção Especializada, referente às
Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Eduardo Cury, Guilherme Mussi
e Itamar Borges, propostas n.º12399.130000/1180-01, nº 12399.130000/1177-04,
12399.130000/1177-06, para aquisição de equipamentos e material permanente para
Unidades de Saúde. A classiﬁcação orçamentária será:

010620 - 04.123.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

10.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.20 Departamento de Assistência à Atenção Básica
1012
Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (353) R$ 150.000,00
10.30 Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011
Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (365) R$ 540.000,00
Art. 2º
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura
repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de agosto de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011030 - 10.303.0014.2055 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
011040 - 10.304.0014.2062 - Manutenção da Vigilância em Saúde
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011310 - 04.122.0017.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
011420 - 26.782.0009.2031 - Manutenção dos Veículos Públicos
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

010230 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
010540 - 04.128.0004.2005 – Aporte Regime Previdência Próprio
3.3.91.97.00 –APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada
3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
010620 - 99.999.0021.9001 – Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

011050 - 10.301.0014.2061 - Manutenção das Atividades da Saúde
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Art. 2º São objetivos da Escola de Formação do Servidor Público Municipal de
Pindamonhangaba:
I – tratar da formação geral do servidor público municipal em consonância com os
princípios éticos e ações estratégicas vinculadas a programas de governo, visando à
otimização na prestação dos serviços públicos;
II – promover, elaborar e executar os programas de capacitação, visando dar
efetividade ao princípio constitucional da eﬁciência da Administração Pública;
III – executar programas educacionais de desenvolvimento, capacitação e
aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais, oferecendo condições para
o aprimoramento e o desenvolvimento de competências compatíveis com as
especiﬁcidades dos órgãos e entidades, incentivando a valorização, a descoberta de
novos talentos e a produção de conhecimento;
IV – desenvolver cursos de formação sob medida para demandas especíﬁcas de
capacitação aos órgãos e entidades.
Art. 3º São atribuições da Escola de Formação do Servidor Público Municipal:
I – implementar programas de integração inicial para carreiras e de capacitação
permanente para agentes públicos;
II – executar programas de desenvolvimento gerencial, modernização na ﬂuência
digital e de capacitação para atendimento aos usuários internos e externos;
III – realizar programas de capacitação, atualização ou especialização em áreas
especíﬁcas, conforme necessidades identiﬁcadas pela Administração;
IV – fomentar e divulgar, sempre que possível, conhecimentos sobre gestão pública,
por meio de estudos, eventos, seminários, atividades, editoriais, intercâmbios
culturais e periódicos;
V – realizar desenvolvimento de pessoal, também por meio de convênios com
escolas de governo estadual ou federal;
VI – manter intercâmbio com organizações congêneres.

Art. 5º A Escola de Formação do Servidor Público Municipal será dirigida pelo
Secretário Municipal de Administração e terá uma comissão composta por um
representante de cada Secretaria Municipal nomeado pelo Prefeito Municipal.
Art. 6º Caberá a comissão de que trata o artigo anterior desenvolver, promover,
avaliar, analisar, aprovar e propor projetos pedagógicos.
Art. 7º. As normas de funcionamento da Escola de Formação do Servidor Público
Municipal serão estabelecidas em portaria do Secretário Municipal de Administração.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Administração garantirá à Escola de Formação do
Servidor Público Municipal os recursos ﬁnanceiros, materiais e equipamentos ao seu
estabelecimento e funcionamento.

011320 - 04.122.0017.1003 – Equipamentos em Geral

DECRETO Nº 5.545, DE 05 DE JULHO DE 2018.

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
011520 - 08.244.0015.2073 – Proteção Social Básica

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011540 - 08.244.0015.2075 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade

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$ 432.000,00
(Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados nas seguintes dotações:

3.3.50.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

589

TOTAL DE ANULAÇÕES

36.000,00
802.000,00

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
posições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2018.

FICHA

VALOR

011030 - 10.302.0014.2057 – Manutenção da Atenção Especializada
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

372

Dr. Isael Domingues

140.000,00

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

442

1.000,00

528

150.000,00

011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Prefeito Municipal

011220 - 16.482.0004.2008 – Manutenção das Atividades de Habitação

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

529

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 24 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves

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

011050 - 10.301.0014.2061 – Manutenção das Atividades da Saúde
404

140.000,00

444

1.000,00

512

141.000,00

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

150.000,00

DECRETO Nº 5559, de 31 de julho de 2018.

© SIAP-Geo
SIAP-Geo

011220 - 16.482.0004.2009 – Manutenção das Moradias Sociais e Provisórias
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
011420 - 15.451.0017.1006 – Pavimentação de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
011420 - 15.452.0009.2029 – Manutenção dos Serviços Municipais
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

520

TOTAL DE ANULAÇÕES

432.000,00

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2018.

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

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 5º,

Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil
Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO

Anderson Plínio da Silva Alves

010740 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

Secretário de Negócios Jurídicos

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

FICHA

VALOR

210

3.000,00

223

4.000,00

244

1.000,00

257

1.000,00

268

14.000,00

345

27.000,00

347

1.000,00

439

4.000,00

617

5.000,00

010820 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
010920 - 12.361.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

010930 - 12.361.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
010940 - 12.361.0003.2081 - Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Apoio

DECRETO Nº 5.547, DE 06 DE JULHO DE 2018.

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
011010 - 10.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
011010 - 10.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

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,

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
011220 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
011520 - 08.244.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

DECRETA:

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei 86/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

DECRETA:

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

‘

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 09 de agosto de
2018.

Secretário de Negócios Jurídicos

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal

141.000,00
432.000,00

FICHA

Art. 10. A Escola de Formação do Servidor Público Municipal deverá instituir prêmio
de inovação na gestão pública do Município de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. O prêmio terá por objetivos:
I – reconhecer as melhores práticas de gestão pública em nível municipal;
II – apoiar a modernização da Administração Pública; e
III – motivar os servidores, valorizando o trabalho por eles desenvolvidos.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

011420 - 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos
TOTAL DE CRÉDITOS

Art. 9º A Secretaria Municipal de Administração realizará concurso entre servidores
interessados para escolha do nome e logomarca para a Escola de Formação do
Servidor Público Municipal.
Parágrafo único. As condições para participação do concurso de que trata este artigo
serão estabelecidas em portaria do Secretário Municipal de Administração.

Art. 11 A Escola de Formação do Servidor Público Municipal deverá promover e
garantir a integração das políticas de capacitação adotadas por todas as unidades
formadoras de servidores públicos do Município de Pindamonhangaba.

CRÉDITO(S)

CLASSIFICAÇÃO

Art.1° Esta lei cria a Escola de Formação do Servidor Público Municipal de
Pindamonhangaba, subordinada à Secretaria Municipal de Administração, visando
promover a formação e o aperfeiçoamento de seus servidores, com o ﬁm de obter
maior eﬁciência na prestação de serviços públicos.

Art. 4º Para a consecução dos seus ﬁns, a Escola de Formação do Servidor Público
Municipal deverá:
I – conhecer, difundir e aplicar recursos educacionais, visando à modernização do
011550 - 08.243.0015.2077 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
processo de trabalho e à constante atualização dos proﬁssionais da Prefeitura;
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
601
36.000,00
II – buscar parcerias com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta das
011560 - 08.241.0015.2078 – Fundo Municipal do Idoso
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
diversas esferas governamentais, bem como associações, organizações sociais e
3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
604
40.000,00
entidades do terceiro setor;
TOTAL DE CRÉDITO
802.000,00
III – manter intercâmbios nacionais e internacionais;
IV – fomentar projetos e pesquisas acadêmicas;
Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo
© SIAP-Geo
SIAP-Geo
anterior.
V – desenvolver programas e cursos de capacitação e atualização proﬁssional e
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
educação à distância, fóruns, seminários, simpósios e palestras;
CLASSIFICAÇÃO
FICHA
VALOR
VI – ﬁrmar convênios e parcerias com a iniciativa privada, a ﬁm de obter recursos
010210 - 04.122.0004.2007 - Manutenção das Atividades Administrativas
humanos e/ou ﬁnanceiros para a consecução de suas ﬁnalidades;
3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
41
1.000,00
VII – propor a contratação de professores e palestrantes, na forma da legislação
010210 - 04.122.0004.2015 – Custas Processuais
vigente.

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLASSIFICAÇÃO

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

011550 - 08.243.0015.2077 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

011040 - 10.304.0014.1003 – Equipamentos em Geral

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Cria e dispõe sobre a organização da Escola de Formação do Servidor Público
Municipal de Pindamonhangaba.

LEI Nº 6.158, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$690.000,00
(seiscentos e noventa mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social, no Departamento de Assistência à Atenção Básica e no Departamento de
Assistência à Atenção Especializada, referente às Emendas Parlamentares de
autoria dos Deputados Eduardo Cury, Guilherme Mussi e Itamar Borges, propostas
n.º12399.130000/1180-01, nº 12399.130000/1177-04, 12399.130000/1177-06, para
aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades de Saúde. A
classiﬁcação orçamentária será:
10.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.20 Departamento de Assistência à Atenção Básica
1012
Investimento e Modernização da Atenção Básica
10 301 0014.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (353)
R$ 150.000,00
10.30 Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011
Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10 302 0014.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (365)
R$ 540.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura
repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

011520 - 08.244.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

Art. 1º Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 39.000,00
(Trinta e Nove Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício,
classificados nas seguintes dotações:
CRÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO

FICHA

VALOR

011110 – 27.812.0006.2007 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

411

35.000,00

529

4.000,00

011420 – 26.782.0009.2031 – Manutenção dos Veículos Públicos
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

anterior.

39.000,00

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

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
FICHA

VALOR

010620 - 28.843.0001.2001 – Juros da Dívida Contratada
160

35.000,00

227

4.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES

39.000,00

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 06 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

VALOR

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

187

3.000,00

221

4.000,00

231

2.000,00

271

14.000,00

348

32.000,00

010910 - 12.361.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de agosto de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 95/2018

010940 - 12.361.0003.2082 - Manutenção da Folha de Pagamento – Fundeb Magistério
3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
011020 - 10.301.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
011520 - 08.244.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

010820 - 15.452.0009.2030 – Manutenção das Atividades da Subprefeitura
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FICHA

010820 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

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

3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

2.000,00
62.000,00

010720 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento

TOTAL DE CRÉDITOS

CLASSIFICAÇÃO

619

TOTAL DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.553, DE 21 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de
Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
© SIAP-Geo
Sas
IAP-Geo fevereiro de 2015, NOMEIA os servidores: Carolina Florença Marcondes de Souza
posições em contrário.
e Douglas Marcelo da Silva e André Alves de Souza (membros), para comporem a
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.
comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do
servidor Davi Domingos Leal, professor de educação física, matrícula 748500, lotado
no Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme
relatado no Processo Interno nº 36252/2017.
Dr. Isael Domingues
Maria de Fátima Bertogna
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Prefeito Municipal
Secretária da Fazenda e Orçamento
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 31 de julho de 2018.
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
Secretário de Negócios Jurídicos
3.1.90.13.00 – VENCIMENTOS
VANTAGENS
FIXAS PESSOAL CIVIL
MUNICIPIOE DE
PINDAMONHANGABA

TOTAL DE ANULAÇÕES

618

7.000,00

62.000,00

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5548, de 06 de julho 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$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), para
suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
RÉDITO(S)
CLASSIFICAÇÃO

010820 - 15.452.0009.2030 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

FICHA
230

6.000,00
6.000,00

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

FICHA

VALOR

010820 - 15.452.0009.2030 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura
227

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DE ANULAÇÕES

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de agosto
de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

VALOR

TOTAL DE CRÉDITO

anterior.

PORTARIA GERAL Nº 5.073, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Luciana de Oliveira Ferreira, Diretora Pedagógica, para
substituir o Secretário de Educação e Cultura, Sr. Júlio César Augusto do Valle, durante o
período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 10 a 19 de setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018.

6.000,00
6.000,00

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
posições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2018.

Dr. Isael Domingues

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.067, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Art. 1º Retificar o art. 1º da Portaria Geral nº 4.786, de 24 de janeiro de 2017, onde se lê: “a
partir de 06 de janeiro de 2016” leia-se: “a partir de 06 de janeiro de 2017”.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
24 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de agosto
de 2018
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 06 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.063, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
Secretário de Negócios Jurídicos
atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores a seguir indicados para
constituírem a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público Linguagens
Artísticas do Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais/FMAPC – PROAC
Municípios:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
- Fábio Riani Costa Perinotto
ESTADO DE SÃO PAULO
-Vicente de Moraes Cioffi
- Alberto Capucci Filho
© SIAP-Geo
SIAP-Geo Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA GERAL Nº 5.060, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
Isael Domingues
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de
Prefeito Municipal
2014 e no Decreto Municipal n.º 5.491, de 29 de janeiro de 2018, resolve NOMEAR
Júlio César Augusto do Valle
os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Seleção de
Secretário de Educação e Cultura
Chamamento Público:
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
agosto de 2018
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Anderson Plínio da Silva Alves
- Luciana de Oliveira Ferreira - Diretora do Departamento Pedagógico
Secretário de Negócios Jurídicos
Anderson Plínio da Silva Alves

MEMBROS
- Rosemeire de Oliveira Nascimento – Diretora do Departamento Administrativo
- Ana Silva Gonçalves de Albuquerque – Gestora Regional de Educação Básica
- Ione de Almeida Barbosa – Gestora Regional de Educação Básica
- Miriam Alves da Silva – Gestora Regional de Educação Básica
- Roselaine Moreira de Almeida – Gestora Regional de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle - Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/gcs/Processo 15.359/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018 (PMP 20728/2018)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação
de empresa de serviços de consultoria especializada, para elaboração do Plano
Diretor de Macrodrenagem da área urbana do Município de Pindamonhangaba”, em
atendimento ao pedido do Departamento de Meio Ambiente para a realização de
alterações no termo de referência.
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (2º COLOCADO) ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2018 (PMP 19818/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração
e Secretaria Municipal da Educação e Cultura, reprovou, em 29/08/2018, a amostra
apresentada para o item 07 (peito de frango em tiras congelado) da empresa Perfil JD
Comércio de Produtos Alimentícios Eireli EPP, e aprovou as demais amostras. Diante
de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para abertura do envelope
dizendo conter documentos de habilitação seguindo a sequência de classificação da
licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes
– para o preparo da alimentação escolar”. Fica marcada então a sessão para o dia
17/09/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 065/2018 (PMP 12710/2018)
Foi firmado o contrato 120/2018, de 28/08/2018, para “aquisição de equipamento
odontológico completo (cadeiras odontológicas) para as Unidades de Saúde do ESF
Feital, ESF Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, no valor de R$ 60.600,00, vigente
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria
dos Santos, e pela contratada, empresa Luiz C de Melo Souza Lorena ME, o Sr Luiz
Carlos de Melo Souza.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 170/2016 (PMP 16968/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 13/07/2018, ao contrato 189/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados
de vigilância eletrônica (alarme monitorado), com fornecimento de equipamentos,
incluindo o fornecimento, a instalação e manutenção de todas as peças, partes ou
componentes, bem como de todos os materiais de instalação necessários ao seu
perfeito funcionamento (em regime de comodato), conforme termo de referência”,
para prorrogação até 19/08/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa RVA Security Comércio e Serviços de Sistemas
de Segurança Ltda, o Sr Roberto Garcia Ibraim.
PREGÃO Nº 065/2017 (PMP 19209/2017)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 31/07/2018, ao contrato 070/2017, que cuida
de “contratação de empresa para disponibilizar profissional especializado em
nefrologia para realização de consultas”, para prorrogação até 24/08/2019, e reajuste
de 2,5011% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$
154.182,15, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da
Fonseca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.062, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os senhores a seguir indicados para constituírem Comissão
Acompanhamento do Convênio nº 01/2018 para fiscalização e monitoramento dos
serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia:
I - Secretaria de Saúde e Assistência Social
- Mariana Prado Freire
- Edinéia Aparecida de Oliveira Marcondes de Souza
II – Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba:
- Luciano Rodrigues Nascimento
- Fábio Lemes
III – Conselho Municipal de Saúde
- Rogéria de Fátima do Nascimento Braga
- José Donizete Azevedo
IV – Câmara Municipal de Vereadores
- Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
- Vereador Roderley Miotto Rodrigues
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 25 de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 121/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietária) Sr (a) ANGELA
YOKO ADACHI PAULO, responsável pelo imóvel, situado a RUA BENEDICTO
DOS SANTOS, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla:
SO121203030000, Quadra 04, Lote 013, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 117/2018 de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviço, manutenção e revisão de bombas de piscinas
dos centros esportivos da SEMELP”, com validade de 12 meses, assinadas em
27/08/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 258/2018
Empresa: JUSTI & MAIAN LTDA EPP
*****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 029/2018 de
“aquisição de materiais de: higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria,
cozinha e ferragem”, com validade de 12 meses, assinadas em 08/06/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 208/2018
Empresa: CCM-COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
ATA nº 209/2018
Empresa: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
ATA nº 210/2018
Empresa: DCB COMERCIAL EIRELI ME
ATA nº 211/2018
Empresa: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
ATA nº 212/2018
Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
ATA nº 213/2018
Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME
ATA nº 214/2018
Empresa: MS COMERCIAL LTDA ME
ATA nº 215/2018
Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
ATA nº 216/2018
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ATA nº 218/2018
Empresa: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
ATA nº 219/2018
Empresa: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
ATA nº 220/2018
Empresa: UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA
LTDA ME
ATA nº 221/2018
Empresa: UNIMAQUINAS
FERRAMENTAS
E
EQUIPAMENTOS EIRELI ME
*****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 105/2018 de
“aquisição de frutas para os alunos do projeto escola olímpica da SEMELP”, com
validade de 12 meses, assinadas em 20/08/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 254/2018
Empresa: ENTRESERRAS EIRELI ME
ATA nº 255/2018
Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME
Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.576, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018.
Prorroga o prazo para requisição administrativa junto à ABBC– Associação Brasileira de
Beneficência Comunitária –, mediante ocupação temporária do Pronto Socorro Municipal de
Pindamonhangaba, visando a preservação e continuidade dos serviços de atendimento de
urgência e emergência no âmbito deste município e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os
artigos 7º, inciso II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 2 (dois) meses o prazo da requisição administrativa junto à ABBC
– Associação Brasileira de Beneficência Comunitária –, mediante ocupação temporária do
Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba, visando a preservação e continuidade dos
serviços de atendimento de urgência e emergência no âmbito deste município, conforme
previsto no Decreto nº 5.533, de 05 de junho de 2018, alterado pelo Decreto nº 5.537, de
13 de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 06 de setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2018.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 04 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.577, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera a vigência do Decreto n.º 5.572, de 03 de setembro de 2018, o qual reajusta a tarifa
dos serviços de transporte coletivo da Empresa Concessionária “VIVA TRANSPORTE
COLETIVO LTDA.”
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com base no art. 5º, inciso I, item 12, alínea “a”, da Lei Orgânica do
Município, de 05 de abril de 1990, bem como na Lei Municipal n.º 6.100, de 27 de fevereiro
de 2018
Considerando o que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal;
Considerando cláusula V e 5.2.4 do Contrato nº 168/2004 de Concessão de Serviço Público
de Transporte Coletivo do Município - reajuste da tarifa;
Considerando a promulgação da Lei Municipal n.º 6.100, de 27 de fevereiro de 2018, que,
embora viciada quanto à sua constitucionalidade na forma apontada na Mensagem nº
03/2018 – Veto nº 03/2018, encontra-se vigente;
D E C R E T A:
Art.1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 5.572, de 03 de setembro de 2018 que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. O reajuste da tarifa de linhas urbanas, rurais e distritais, cobradas pela Concessionária
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA”, fixada em R$ 4,40 (quatro reais e quarenta
centavos) na forma do Decreto n.º 5.572, de 03 de setembro de 2018, passará a viger a
partir de 10 de outubro de 2018.”
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Josué Bondioli Júnior - Secretário de Serviços Públicos
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 05 de setembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10563, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
e com fundamento na alínea “c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de
2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal
Sr. Domingos Geraldo Botan, pelo período de 02 (dois) anos, contados a partir de 11 de
setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
11 de setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Henrique Ferrari Gontijo - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de setembro 2018.
Anderson Plinio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.562, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
e com fundamento na alínea “a”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de
2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal Sra.
Sofia Rabelo Marioto, pelo período de 02 (dois) anos, contados a partir de 1º de setembro
de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
1º de setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
João Henrique Ferrari Gontijo - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de setembro 2018.
Anderson Plinio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.532, DE 31 DE JULHO 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 003/2018 para dar continuidade à
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 15 de junho de
2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.075, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. João Henrique Ferrari Gontijo, Diretor de
Administração, para substituir o Secretário Municipal de Administração, Sr. Fabrício
Augusto Pereira, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 03
a 22 de setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.564, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Revoga o Decreto nº 5.551, de 12 de julho de 2018 que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º
Fica revogado o Decreto nº 5.551, de 12 de julho de 2018, que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial.
Art. 2º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fatima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.072, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos do §2º do art. 9º da Lei nº 5.801, de 1º de julho de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os senhores a seguir indicados para constituírem Comissão de
Acompanhamento para fiscalização e monitoramento dos serviços executados no
Pronto Socorro Municipal:
I – Conselho Municipal de Saúde
- Miguel Jacob
- Meilai Jesus Shen
II - Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
- Vereador Prof. Osvaldo Macedo Negrão
III – Profissionais da área
- Mariana Prado Freire
- Aurea Maria Piorino Vinci
- Luciana dos Santos Cruz
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2018

S ociais

QUINTA-FEIRA

Fotos: Arquivo pessoal

Sucesso e
bênçãos
É o que
desejamos para
o professor de
Fotojornalismo
João Rangel,
aniversariante
desta quinta-feira
6 de setembro. Sua
esposa, a professora
Adriana, seu ﬁlho
João Vítor (foto),
os colegas e alunos
do Departamento
de Comunicação da
Unitau, os amigos
e toda sua família
desejam que seu
novo ciclo seja
repleto de bênçãos,
de saúde e de
muitas conquistas.

Bênçãos!
Muita saúde e prosperidade para o pequenino Davi, que foi
batizado no dia 2 de setembro. A mamãe Vanessa e o papai
Lucas terão a companhia dos padrinhos Marcela e Roberto na
jornada de vê-lo crescendo lindamente.

Tudo de bom!
Para a duplinha de gêmeos: Vítor e Laura, que completam seis aninhos nesta
sexta-feira, 7 de setembro. Eles recebem os parabéns e o desejo de muitas alegrias
dos pais Marcela e Roberto, dos avós, primos, tios e de todos os familiares e
amigos.
Duplo parabéns
Para os aniversariantes Edson França Reis, dia 3 e Rodrigo Ramos, 4 de
setembro. Eles comemoraram ao lado dos amigos e dos familiares e também com
a equipe do jornal Tribuna do Norte. Desejamos saúde, sucesso e bênçãos sem
limite para ambos.

Feliz Aniversário
Felicidades sem ﬁm
Para a professora Fábia Karine, que completará
mais um ano de vida no dia 9 de setembro. Ela irá
comemorar ao lado dos familiares e dos amigos.
Desejamos saúde, paz e muita sabedoria.

Cumprimentos especiais para o senhor Carlos
Alberto, aniversariante do dia 6 de setembro. Os
amigos e familiares do funcionário da Prefeitura
de Pindamonhangaba lhe desejam felicidades e
alegrias.

Mais um ano de vida!
A família e os conhecidos da telefonista da
Prefeitura de Pindamonhangaba mandam felicitações
e sorte para a caminhada de Carolina Pereira, que
faz aniversário em pleno feriado nacional, em 7 de
setembro.

