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“Mais Cultura”: Edital de ‘Linguagens 
Artísticas’ está com inscrições abertas 

Centro de Iniciação Esportiva a ser construído no Crispim atenderá 400 pessoas
Com um investimen-

to equivalente a R$ 
3.441.830,73 – sendo 
parte com verba local e 
outra parte do Ministério 
dos Esportes – a Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba está construindo 
um Centro de Iniciação 
Esportiva no bairro Cris-
pim.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Planejamento e Infra-
estrutura, a obra tem 
o total de 1.740m², que 
compreende um ginásio 
coberto em um terreno 
de 14.000m²; e no lado 
externo (descoberto) 
haverá uma pista de 
salto com 65 metros de 
extensão; pista de arre-
messo com 120 metros de 
extensão e arremesso de 
peso com área de 17 x 28 
metros. A capacidade de 
atendimento do espaço 
será de 400 pessoas.
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Arquivo TN

Haverá um “Tira 
Dúvidas” sobre 
o edital, com 
Humberto Meratti, 
nesta quinta (20), 
às 19 horas, no 
Palacete 10 de Julho

Centro de Treinamento permitirá aprimorar a ginástica artística e fortalecer o atletismo

Arquivo TN

As inscrições para projetos do edital de “Linguagens 
Artísticas – Proac Municípios FMAPC” estão abertas 
em Pindamonhangaba. O edital apoiará iniciativas 
culturais em segmentos como teatro, dança, música e 
pesquisas.

Está prevista pelo edital a seleção de dez projetos que 

buscam o fortalecimento das expressões artísticas e 
culturais, com o valor de R$ 25 mil destinado a cada 
projeto. 

O prazo de inscrição vai até o dia 14 de outubro, e 
deve ser feito pelo do site da Prefeitura.
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Olá pessoal do Jornal Tribuna do Norte 

Nós, os alunos do 4º ano ‘A’ da Escola Au-
gusto César Ribeiro, também estamos parti-
cipando da “Semana Nacional do Trânsito” 
junto com os nossos professores do Edutran. 
Achamos muito importante esse projeto, pois, 
nele aprendemos muito sobre ter segurança no 
trânsito e tudo que aprendemos aqui passamos 
para a nossa família. Esta parceria deve conti-
nuar sempre, pois nos ensina muito e também 
tira nossas dúvidas.

Parabéns aos nossos professores do Projeto 
Edutran! 

E também ao pessoal do jornal que está 
sempre divulgando boas práticas!

Um grande abraço
Alunos do 4º ano A

Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018

PROJETO: 
“CARTA DO LEITOR”

ARTE CANINA
Amante da arte renas-

centista, não conseguia 
digerir certas exposições 
que esparramavam peças 
esdrúxulas em museus ou 
espaços para esses fi ns. 
Evitava verbalizar opi-
nião por considerar-se 
possuidor de pouco, ou 
nenhum recurso para ava-
liar obras desse catálogo. 
E o silêncio causava-lhe 
desconforto. A fi m de não 
ser leviano em considera-
ções, há muito procurava 
fundamento que o pos-
sibilitasse compreender 
a produção contemporâ-
nea. Enquanto isso, secre-
tamente, continuava asso-
ciando parte considerável 
da arte de nossos dias à 
incapacidade de gerar ou 
reproduzir o que é belo. 

Certa vez, aproveitou 
as férias para ir conhecer 
pontos culturais de São 
Paulo. Naquela oportuni-
dade, encontrou o amigo 
que não via há anos, que 
o convidou para irem ao 
Museu de Arte Moderna, 
no Parque Ibirapuera, 
onde se realizava exposi-
ção de esculturas. 

Supunha que não en-
contraria nenhuma Pietá 
ou qualquer outra obra 
que,pelo menos, rascu-
nhasse a genialidade de 
Michelangelo. Mas a de-
cepção foi ainda maior: 

encontrou amontoados de pedras dispostos em conjun-
tos disformes pelo salão. 

- Perceba – dizia o amigo - a sutileza do artista: os 
aglomerados equidistantes remetem-nos à fragmenta-
ção da sociedade em grupos heterogêneos, ou não. A 
simbologia é extremamente forte e nos faz refl etir sobre 
a arrogânciaque nos dissocia. 

Considerou a comparação bizarra. Chegou a des-
confi ar de que o amigo fi zesse uso de alucinógenos; por 
isso, evitou contrariá-lo. Poderia ser perigoso. 

Procurou se esquivar das explicações observando os 
demais visitantes. Concentrou-se na loira com o Lhasa 
Apso nos braços. O cãozinho, ansioso para desbravar 
território, recebeu salvo-conduto e correu até o canto 

inocupado do ambiente. 
No local escolhido, sem 
nenhum constrangimen-
to, começou a esvaziar o 
intestino, enquanto corria 
em círculo, como se qui-
sesse capturar o rabinho. 
A loira, pressagiando re-
preensão vexatória, cap-
turou o animal e foi em-
bora.

Enquanto isso, o co-
nhecimento duvidoso do 
amigo arrebanhava tu-
ristas. Tagarelava sobre 
pedras que testemunhava 
serem da lua, quando per-
cebeu a “obra canina”.

- Acompanhem-me. 
Observem esta magnífi ca 
pirâmide esférica. Notem 
a sutileza do artista. Em-
bora diminuta, produz 
encantamento que nos re-
mete aos ares do Egito.

Após o breve comentá-
rio, ajoelhou-se diante do 
excremento com o intuito 
de reverenciá-lo. Equi-
librou-se entre as mãos 
espalmadas no chão e 
curvou-se, cinematogra-
fi camente. Com o rosto 
muito próximo do mon-
tículo, desequilibrou-se 
provocando o mergulho 
do nariz na “obra”. Ime-
diatamente, levantou-se 
nauseado, cambaleante e 
disse antes de desmaiar:

- Os ares egípcios fo-
ram mumifi cados!

Ilustração

Projeto “No Palquinho” abre 
inscrições para crianças pindenses

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Em outubro, é a vez 

da criançada aproveitar 
uma oportunidade cultu-
ral grátis em Pindamo-
nhangaba. O  projeto “No 
Palquinho” desenvolvi-
do pelo Ateliê Cênico de 
Dança da cidade está com 
inscrições abertas para 15 
moradores de 7 a 11 anos 
de idade aprenderem ou 
desenvolverem seus co-
nhecimentos práticos so-
bre dança. Gratuitamente, 
as matrículas devem ser 
feitas por telefone ou dire-

tamente na sede da insti-
tuição.

A variação mirim do 
projeto "No Palco” (que 
ainda tem vagas remanes-
centes para a edição deste 
ano) tem previsão de iní-
cio em outubro e duração 
de dois meses. Sendo que, 
a ofi cina abordará diver-
sas modalidades coreo-
gráfi cas, como Jazz Dance 
e Dança Contemporânea.

O processo de inscri-
ção pede apenas que um 
responsável forneça seus 
dados básicos de identi-
dade e também da criança 
pertencente à faixa etária 

Aulas gratuitas de dança têm 15 vagas disponíveis para jovens de 7 a 11 anos de idade

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Na noite desta quinta-
feira (20), a partir das 
20 horas, uma roda de 
conversa discutirá as 

“Verdades sobre o parto” 
no Shopping Pátio Pinda. 
O debate incluirá o escla-
recimento de dúvidas a 

respeito da temática. A ação 
é gratuita, aberta ao públi-
co, não requer inscrições 
antecipadas e será condu-
zida pela Rede de Apoio 

Materno.
O encontro acontecerá 

no Pátio da Diversão do 
centro de compras pin-
dense. O objetivo da prosa 
aberta consiste em forne-

cer referências e preparos 
para grávidas e futuras 
mamães, uma vez que o 
parto é uma das etapas 
mais relevantes e delica-
das de uma gestação. Por 
isso, nesta noite, coorde-
nadoras da Rede de Apoio 
Materno concederão infor-
mações e responderão per-
guntas sobre o processo de 
nascimento de bebês.

De acordo com a or-
ganização, a roda de con-
versa “Verdades sobre o 
parto” propõe que as mães 
tenham mais conhecimen-
to sobre o momento e, com 
isso, possam estar mais pre-
paradas para dar à luz ao 
bebê e sintam mais autono-
mia para planejar o parto.

abrangente por meio do 
telefone (12) 99720-3360 
ou através do compareci-
mento no Ateliê Cênico de 

Dança de Pindamonhan-
gaba, localizado na aveni-
da Francisco Glicério, 45 
– centro.

Mônica 
Alvarenga, 

gestora 
do Ateliê 

Cênico de 
Dança, 

ministrará 
a atividade

Elisa Monteiro

Roda de conversa 
expõe “Verdades 
sobre o parto” 

Pioneirismo regional                   

Pindamonhangaba ganhará um Centro 
de Iniciação Esportiva para aprimorar 

a ginástica artística e fortalecer o atletismo da 
cidade. 

Localizado no bairro Crispim, a proposta 
é que, assim que concluído, o centro de 
treinamento em ginástica artística seja 
preparado estrutural e tecnicamente para 
desenvolver talentos que possam tornar-se 
referência na região e no Estado.

De acordo com informações da prefeitura, 
o espaço terá investimento equivalente a R$ 
3.441.830,73; sendo parte de verba local e 
outra parte do Ministério dos Esportes. 

Apesar da grande estrutura, o projeto 
prevê que a obra seja fi nalizada em 
aproximadamente 12 meses. 

A capacidade de atendimento do local – que 
fi rma-se como o primeiro centro especializado 
em ginástica artística do Vale do Paraíba – 
será de 400 pessoas.

Que bons frutos possam nascer a partir 
dessa iniciativa!

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA 
É O FILME “O REI DO SHOW’, 
DIRIGIDO POR MICHAEL GRACEY

De origem humilde e desde a infância sonhan-
do com um mundo mágico, P.T. Barnum desafi a 
as barreiras sociais se casando com a fi lha do 
patrão do pai e dá o pontapé inicial na realiza-
ção de seu maior desejo abrindo uma espécie 
de museu de curiosidades. O empreendimento 
fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada 
saída: produzir um grande show estrelado por 
freaks, fraudes, bizarrices e rejeitados de todos 
os tipos.

‘Eu indico, pois é um fi lme muito emocionante 
e com atores muito bons’.

Joyce Gionbelli - estudante

Divulgação
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Reprodução/internet

Idosos ganharão Centro de Convivência no Vila Rica

Inscrições para castração 
de cães e gatos 
acontecem no Araretama

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria Municipal 

de Serviços Públicos da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está concluin-
do a obra de transposição 
da galeria de águas plu-
viais no bairro Quadra 
Coberta. A fase de fi nali-
zação já está acontecendo 
nesta semana.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos, a obra de 
transposição da rede de 
águas é muito importante, 
pois anula o uso de uma 
antiga galeria que estava 
colapsada, o que ocasio-
nava desvio do trecho que 
passava por baixo das re-
sidências e, consequente-
mente, causava transtor-
nos aos moradores.

Segundo o servidor 
municipal, Thiago Gon-
çalves, a transposição 
captará a água da rua 
Professor Fued Boueri 
e direcionará para um 
novo ramal construído 
na rua Álvaro Pinto Ma-
dureira. Além do mais, 
a obra inutilizará a gale-
ria e facilitará o escoa-
mento de água, evitando 
enchentes.

Projeto “Aprendiz na Empresa” tem inscrições abertas

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, em parce-
ria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
do Estado de São Pau-
lo, está construindo um 
"Centro Dia do Idoso", 
no bairro Vila Rica. A 
obra será entregue até o 
fi m deste ano.

De acordo com a se-
cretária de Planejamento 
e Infraestrutura, Marce-
la Franco, o local possui 
área construída de equi-
valente a 400 m² em um 
terreno de 1.450 mil m². 
A obra será fi nalizada 
ainda neste ano, e conta 
com ambientes plane-
jados e acessíveis para 
dar condições adequa-
das aos idosos. O valor 
do investimento é de R$ 
823.568,16, sendo R$ 

500 mil do Estado e R$ 
323.568,16 da Prefeitura.

O projeto contempla 
sala de atividades múl-
tiplas, cozinha, sala de 
atendimento, sala ad-
ministrativa, banheiros 
masculino e feminino 
acessíveis, almoxarifado, 
lavanderia, ambulatório, 
dormitórios masculino e 
feminino. Segundo a di-
retora do Departamen-
to de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda, até 
20 idosos serão atendidos 
neste centro durante todo 
o dia, das 8 às 17 horas de 
segunda a sexta-feira.

Ainda de acordo com 
o Departamento de As-
sistência Social, o "Cen-
tro Dia do Idoso" é desti-
nado para os idosos que 
fi cam sozinhos e para 
aqueles que moram com 
fi lhos, os quais precisam 
trabalhar e não tem onde 

deixá-los. Além disso, a 
unidade atenderá os ido-
sos que necessitam de 
um cuidado específi co 
ou que apresentam al-
gum problema de saúde 
que os deixa debilitado 
e, por isso, eles não são 
totalmente ativos. Neste 
espaço, terá um atendi-
mento com equipe mul-
tidisciplinar com ativida-
des e lazer.

“Está em andamento a 
abertura de um chama-
mento público para exe-
cução do serviço, que 
deverá ter início em me-
ados de 2019. O Depar-
tamento de Assistência 
Social será responsável 
pelo serviço de prote-
ção social especial, bem 
como a aquisição de to-
dos os equipamentos e 
mobiliários para a inau-
guração”, afirmou Ana 
Paula Miranda.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, a Pre-

feitura de Pindamonhan-
gaba iniciou a fase de ins-
crição para a "Campanha 
de Castração de Cães e 
Gatos" a ser realizada nos 
dias 29 e 30 de setembro. 
Neste mês, a castração 
acontece na região do 
Araretama, por isso, nes-
te momento, as inscrições 
serão somente para este 
bairro.

O cadastro pode ser 
feito na avenida Nicanor 
Ramos Nogueira ao lado 
da paróquia São Miguel 
Arcanjo e na prefeitura, 
das 8 às 17 horas, até o dia 
21 de setembro. O serviço 
de castração é destinado a 
cães e gatos com objetivo 
à identifi cação e controle 
populacional dos animais.

Para a inscrição, é ne-

cessário que o proprie-
tário do animal apre-
sente comprovante de 
endereço, cópia do do-
cumento pessoal com 
foto, além de preencher 
a ficha de inscrição e o 
termo de autorização 
de cirurgia.

De acordo com o di-

retor da Vigilância Epi-
demiológica, Rafael La-
mana, as inscrições e o 
procedimento não terão 
custos aos munícipes, que 
devem estar atentos às re-
comendações do pré e pós
-operatório, garantindo 
assim a plena recuperação 
do animal.

Procedimento cirúrgico será feito pela Prefeitura, 
gratuitamente

Reprodução/Nova Gokula

Galeria na Quadra Coberta 
está em fase de fi nalização

Obra visa melhorias no escoamento de água do local

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O  projeto “Aprendiz 

na Empresa”, desenvol-
vido pelo Instituto IA3.
ORG, abriu o proces-
so de inscrições para a 
temporada 2018/2019 
nesta terça-feira (18). 
O prazo segue até o dia 
10 de outubro e desti-
na-se a pindenses nas-
cidos entre 1º/1/1998 a 

30/12/2003 que moram 
nas áreas de abrangên-
cia dos Cras (Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social) da Cidade 
Nova, Castolira e Arare-
tama.

A iniciativa do Insti-
tuto IA3.ORG tem por 
objetivo proporcionar o 
acesso de jovens e ado-
lescentes ao mercado 
formal de trabalho, atra-
vés da lei de aprendiza-

gem N° 10.097/2000 e 
demais legislações cor-
relatas. Além do mais, 
a oferta também visa 
o desenvolvimento de 
habilidades e compe-
tências básicas para a 
atuação em empresas 
da região. Desta vez, o 
público-alvo pertence 
ao Cras  da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Para se inscrever, é 
necessário fornecer da-

dos pessoais bem como 
informações sobre a si-
tuação sócio-familiar 
(renda familiar, ins-
crição em programas 
sociais, etc) durante 
o preenchimento do 
formulário online: ht-
tps://goo.gl/forms/Ms-
G4BHLSVY5m1aWG3. 
A indicação da institui-
ção envolve o acompa-
nhamento de um res-
ponsável para correta 

prescrição dos campos 
do cadastro.

Basicamente, o pro-
jeto “Aprendiz na Em-
presa” acontecerá em 
duas etapas, sendo a 
primeira o “Módulo de 
Desenvolvimento Hu-
mano”, com duração de 
10 meses e ofi cinas duas 
vezes por semana nos 
dois polos da tempora-
da 2018/2019. No bair-
ro Feital, as aulas serão 

nas terças e quintas-fei-
ras. Já no Araretama, 
nas quartas e quintas-
feiras. Em ambos, o ho-
rário das atividades será 
das 14 às 18 horas. 

Dúvidas e informa-
ções podem ser consul-
tadas nas redes sociais 
do Instituto IA3.ORG 
ou pelo contato com 
Roseméri Seixas, coor-
denadora do projeto, no 
telefone (12) 3637-5416.

Vagas são para moradores de três bairros de Pindamonhangaba, com idade entre 15 e 20 anos 

Local terá capacidade para atender até 20 pessoas da Terceira Idade
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REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE
Seção I - Da Constituição

Art. 1º – O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU é composto 
pelo espaço físico situado à Avenida das Orquídeas, esquina com Residencial Vale 
das Acácias, s/n, Distrito de Moreira César, CEP 12440-410, em Pindamonhangaba. 
Equipamento público estatal, instalado em área de vulnerabilidade social, que integra 
atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas e de formação 
e de qualifi cação. Visa a integração das políticas públicas de Cultura, Esporte, 
Assistência Social, Justiça e Trabalho e Emprego, a fi m de oferecer serviços públicos 
dos seus respectivos sistemas, na medida da consolidação e adesão por parte dos 
entes federados.
Tem natureza esportiva, cultural, recreativa, socioassistencial, tecnológica e de 
qualifi cação profi ssional.

Art. 2º – O CEU reger-se-á por toda a legislação aplicável às Secretarias envolvidas, 
bem como pelo presente Regimento.
Parágrafo único – As decisões voltadas à criação e modifi cação do presente 
Regimento serão deliberadas em reuniões do Grupo Gestor do CEU.
Seção II- Objetivos

Art. 3º – O CEU foi constituído com os seguintes objetivos:
I – oferecer às crianças, adolescentes, adultos e idosos a oportunidade de freqüentar 
um espaço criativo de convivência e construção do conhecimento;
II – ser um pólo de incentivo ao desenvolvimento educacional, cultural, social e 
esportivo da comunidade;
III – ser um pólo de experiências educacionais, culturais, esportivas e socioassistenciais 
inovadoras;
IV – ser um centro de promoção da equidade social de seus usuários, incentivando 
convivência familiar e comunitária.
Seção III - Das Finalidades

Art. 4º – As ações, projetos, programas e serviços do CEU têm por principal fi nalidade 
a participação da comunidade nas atividades socioeducativas, culturais, esportivas e 
de lazer que devem ser voltadas para a construção do conhecimento, da cidadania e 
geração de emprego e renda.

Art. 5º – A fi nalidade social do CEU é promover a defesa e a garantia de direitos 
constitucionalmente assegurados, públicos e gratuitos, atendendo à comunidade  em 
suas necessidades de desenvolvimento humano, respeitando suas características 
socioculturais, sem quaisquer preconceitos ou discriminações de gênero, cor, raça, 
etnia, nacionalidade, situação socioeconômica, credo religioso, político, idade ou de 
qualquer outra natureza.  

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Seção I - Da Gestão

Art. 6º – A Gestão do CEU será realizada de modo cooperativo, cabendo ao 
Coordenador Geral promover a participação da coletividade, tendo no Conselho 
Gestor a instância consultiva e deliberativa de caráter permanente e nas 
Coordenações a competência para articular as tomadas de decisões administrativas 
e didático-pedagógicas.

Art. 7º – A gestão do CEU será orientada pelos seguintes princípios:
I – Tomada de decisões de forma coletiva;
II – Participação da população, por meio das organizações da sociedade civil 
representativas da comunidade local e do entorno;
III – Democratização e circulação de informações;
IV – Acompanhamento e avaliação processual permanente;
V – Sustentabilidade do equipamento através da articulação com demais políticas, 
programas e ações das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Seção II - Da Composição e Atribuições

Art. 8º – O CEU conta com os seguintes órgãos:
I – Conselho Gestor;
II – Coordenação Geral, Coordenação da Assistência Social, Coordenação da 
Cultura, Coordenação do Esporte e Lazer.
III – Equipamentos e Espaços.

Subseção I - Do Conselho Gestor

Art. 9º – O Conselho Gestor do CEU é um colegiado composto por funcionários 
públicos municipais indicados pela administração pública, representantes da 
sociedade civil e membros da sociedade civil organizada (3ª setor), destinado a 
promover a participação, organização e assessoria social sobre os instrumentos de 
execução das políticas públicas disponíveis no CEU, constituindo instância consultiva 
e deliberativa de caráter permanente, em relação à sua organização e funcionamento, 
respeitadas as competências do poder público municipal e a legislação em vigor.

Art. 10º – A gestão do Conselho Gestor do CEU terá duração de 2 (dois) anos.

Art. 11º – O Conselho Gestor do CEU é composto por até 09 (nove) membros, 
respeitada a proporcionalidade de 1/3 (um terço) de representantes da Administração 
Pública Municipal, 1/3 (um terço) de representantes da comunidade envolvida e mais 
1/3 (um terço) por representantes da sociedade civil organizada.
§ 1° – São representantes da administração pública municipal os servidores das 
Secretarias de Saúde e Assistência Social, Secretaria Educação e Cultura, Secretaria 
da Juventude, Esporte e Lazer;
§ 2° – Os representantes da sociedade são compostos por:
I – 1/3 (um terço) de organizações da sociedade civil;
II – 1/3 (um terço) da comunidade.
§ 3º – Findo o prazo da gestão de 2 (dois) anos, o Conselho deverá comunicar 
à Administração Pública e à sociedade, para que providenciem as respectivas 
indicações dos novos membros.
§ 4º – É permitida a recondução dos membros, por uma única vez.
§ 5º – Quanto aos membros da sociedade civil, caso haja mais interessados do que 
o número de vagas disponíveis, deverão estes se candidatar perante a Assembléia 
que elegerá os representantes.
§ 6º - Representantes de Pontos e Pontoes de Cultura deverão ser Automaticamente 
indicados para compor o Grupo Gestor. com no mínimo uma representação, se 
houver.
§ 7º ¬¬- Membros da sociedade civil previamente eleitos como representantes no 
âmbito de Conselhos Públicos de participação social das esferas Federal, Estadual 
ou Municipal, se houver, privilegiando as temáticas de cultura, esportes, assistência 
social, saúde, educação, juventude, inclusão produtiva e habitação.
§ 8º – Os membros do Conselho Gestor do CEU não poderão utilizar suas funções para 
obter privilégios para si ou para terceiros e não terão direito, pela sua participação, 
a qualquer tipo de pagamento, “jeton”, salário, ajuda de custo ou remuneração de 
qualquer espécie, sendo suas ações consideradas de relevante interesse público.

Art. 12 – O Conselho Gestor terá 1 (um) coordenador 1 (um) suplente e 1 (um) 
secretario e 1 (um) suplente, o qual será eleito mediante processo eletivo organizado 
na seguinte forma:
I – Podem ser candidatos os membros componentes do respectivo Conselho;
II – A eleição dar-se-á em reunião convocada para este fi m;
III – Os pretendentes apresentar-se-ão, e o vencedor será aquele que obtiver o maior 
número de votos entre os presentes;
IV – A posse dar-se-á de imediato, após a proclamação dos resultados;
V – As eleições ocorrerão de dois em dois anos, contados da data da primeira posse.

Art. 13 – Compete ao Coordenador do Conselho Gestor do CEU acompanhar junto 
à Coordenação Geral:
I – Os contratos de manutenção predial, limpeza, vigilância, manutenção de 
equipamentos e outros necessários;
II – O acompanhamento e controle da aplicação dos recursos fi nanceiros e humanos;
III – O controle da movimentação e operações bancárias dentro dos padrões legais 
específi cos, encaminhamento ao Conselho Gestor para a prestação de contas;
IV – A responsabilidade pelo acompanhamento, execução e avaliação de contratos 
e convênios junto ao CEU;
V – A apuração de irregularidades ocorridas no âmbito do CEU, respeitando as 
áreas e competências dos diferentes Núcleos e encaminhando-as às autoridades 
competentes, quando for o caso;
VI – A vistoria mensal de todas as dependências, adotando providências referentes à 
manutenção e conservação predial, reformas, vistorias técnicas e outras pertinentes 
aos equipamentos;
VII – A garantia da manutenção das condições de segurança, promovendo a 
integração, no que couber, com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e demais órgãos 
responsáveis.

Art. 14 – Compete ao Conselho Gestor do CEU:
I – Viabilizar a implantação, no âmbito do CEU, das diretrizes das políticas públicas 
municipais, respeitadas as especifi cidades locais;  
II – Analisar, discutir e aprovar o Plano de Gestão do CEU, respeitadas as prioridades 
defi nidas e as recomendações dadas pelos Coordenadores;
III – Proceder à avaliação institucional em relação às políticas públicas municipais e 
aos objetivos e metas estabelecidas no Plano de Gestão CEU.
IV – Garantir o planejamento, a gestão e a avaliação das atividades, na forma de 
pesquisar os atores locais (pessoas, lideranças locais, equipamentos e instituições 
do Município, que se localizam próximos ao CEU, e tenham participação ou potencial 
de participação nas atividades do equipamento), para produzir o Mapeamento do 
Território de Vivência.
V - Buscar parceiros institucionais.
VI - Preencher e atualizar o Sistema de Gestão.

Art. 15 – O Conselho Gestor do CEU reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade 
mensal, tendo calendário fi xo de reuniões para conhecimento prévio dos seus 
membros, ou extraordinariamente, por convocação do Conselho Gestor.

Art. 16 – São direitos dos membros do Conselho gestor:
I- Participar das eleições, votar e ser votado.
II- Promover e participar das reuniões ordinárias, extraordinárias e 
assembléias.
III- Deliberar sobre a saída ou troca de membro do Conselho Gestor.
IV- Defi nir representantes para participação em seminários, ofi cinas e outros 
encontros relativos às ações do CEU.
V- Terá acesso a informações relativas à gestão do CEU, incluindo ata 
de reuniões anteriores, bem como os dados e informações prestados ao Sistema 
ePraças do Ministério da Cultura.

Art. 17 – Das obrigações dos membros do Conselho Gestor:
I- Comparecer em um mínimo de 75% das reuniões ordinárias, 
extraordinárias e assembléias, por semestre, tendo sua titularidade revogada nos 

casos de descumprimentos injustifi cados.
II- Defi nir cronograma, convocar seus membros e convidar os demais 
interessados para as reuniões ordinárias, extraordinárias e assembléias ocorridas;
III- Garantir transparência e fácil acesso às atas e registros das reuniões e 
assembléias ocorridas;
IV- Fazer uma avaliação do ano corrido, por meio de um relatório sobre o 
balanço das atividades do ano anterior;
V- Estabelecer meios e criar instrumentos para garantir a transparência e 
para divulgar as atividades que estão ocorrendo no CEU.

Subseção II - Dos Coordenadores

Art. 18 – A escolha dos Coordenadores dar-se-á por indicação do Executivo.

Art. 19 – Caberá as coordenações do CEU e seus dirigentes elaborarem os seus 
planos de trabalho que devem ser aprovados pelo Conselho Gestor.

Art. 20 – Os membros do Conselho Gestor poderão convidar os coordenadores, 
técnicos, pesquisadores e especialistas de outras instituições para compor a Reunião 
do Conselho Gestor, a fi m de subsidiar análises e decisões de programas e projetos 
que pretendam apresentar.

Art. 21 - Exceto à Coordenação Geral, as atribuições de cada coordenação serão 
defi nidas juntamente aos Secretários da pasta correspondente.

Art. 22 – À Coordenação Geral do CEU compete coordenar:
I – Os contratos de manutenção predial, limpeza, vigilância, manutenção de 
equipamentos e outros necessários;
II – O acompanhamento e controle da aplicação dos recursos fi nanceiros e humanos;
III – O controle da movimentação e operações bancárias dentro dos padrões legais 
específi cos e encaminhamento ao Conselho Gestor para a prestação de contas;
IV – A responsabilidade pelo acompanhamento, execução e avaliação de contratos 
e convênios junto ao CEU;
V – A apuração de irregularidades ocorridas no âmbito do CEU, respeitando as 
áreas e competências dos diferentes Núcleos e encaminhando-a às autoridades 
competentes, quando for o caso;
VI – A vistoria mensal de todas as dependências, adotando providências referentes à 
manutenção e conservação predial, reformas, vistorias técnicas e outras pertinentes 
aos equipamentos;
VII – A garantia da manutenção das condições de segurança, promovendo a 
integração, no que couber, com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e demais órgãos 
responsáveis.
VIII – Controlar o agendamento de horários e espaços entre as demais coordenações;
IX – Manter o cadastro unifi cado de usuários;
X – Atender ao público em geral, prestando esclarecimentos sobre os serviços, 
programas e atividades desenvolvidas;
XI – Registrar e controlar a frequência dos servidores dos órgãos de suporte;
XII – Realizar as tarefas de apoio e controle administrativo em geral, incluindo o 
registro da programação de atividades, o arquivamento, a guarda de documentos, os 
contratos e o controle de seu patrimônio;
XIII – Organizar e registrar em arquivo a correspondência ofi cial enviada e recebida;
XIV – Organizar e manter atualizado o inventário dos móveis, bens materiais e 
equipamentos existentes em todas as unidades e dependências;
XV – Manter o espaço físico em condições de uso e primar pela conservação do 
imóvel;
XVI – Manter atualizado o arquivo com os prontuários dos funcionários da Gestão;
XVII – Dar informações aos servidores sobre sua vida funcional.
Subseção III - Dos Equipamentos e Espaços do CEU

Art. 23 – São equipamentos e espaços do CEU:
I – Cineteatro;
II – Biblioteca;
III – Laboratório de informática;
IV – Salas multiuso;
V – Quadra poliesportiva e pista de skate;
VI – Parque infantil e área de lazer;
VII – CRAS.
CAPÍTULO III
DO ACOMPANHAMENTO, FUNCIONAMENTO E ACESSO
Seção I - Do Acompanhamento

Art. 24 – O acompanhamento e a avaliação das atividades do CEU têm como 
pressupostos básicos:
I – A análise diagnóstica das ações desenvolvidas no ano em curso pelas respectivas 
Coordenações;
II – A avaliação de desempenho de funcionários pelos usuários;
III – A avaliação de desempenho de usuários pelos funcionários;
IV – A avaliação institucional permanente pelos funcionários e usuários.

Art. 25 – As reuniões do Conselho Gestor são instâncias de avaliação para os 
projetos em curso no CEU.
Seção II - Do Funcionamento

Art. 26 – O CEU funcionará de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, podendo se estender conforme agendamentos fora 
do horário de atendimento, assim como aos feriados e fi nais de semana, de acordo 
com atividades e eventos pré-programados.
§ 1º – Aos domingos, feriados, períodos de férias e recessos escolares, os usuários 
e visitantes poderão usufruir mais amplamente dos Equipamentos e Espaços para 
atividades culturais, esportivas e de lazer, nos horários preestabelecidos pelos 
órgãos da Gestão ou pelos respectivos responsáveis por eles.
§ 2º – O equipamento poderá realizar cessão de uso dos espaços para o 
desenvolvimento de atividades de organização comunitária, esportiva, cultural ou 
social com prévio agendamento.
Seção III - Do Acesso

Art. 27 – A Gestão do CEU deve divulgar amplamente este Regimento, os seus 
respectivos projetos e demais planos de trabalho, programações, eventos, resultados 
de avaliações e decisões colegiadas.
CAPÍTULO IV - DA COMUNIDADE USUÁRIA

Art. 28 – O público a ser atendido pelo CEU compreende a população local, os usuários 
das escolas, os usuários representantes dos órgãos públicos e os participantes de 
organizações da sociedade civil da área de abrangência, a comunidade em geral de 
todo o Município.  

Art. 29 – É assegurada aos usuários do CEU ampla liberdade de expressão e 
organização, para as quais a comunidade do CEU deve concorrer ativamente, 
respeitadas as decisões do Conselho Gestor e a legislação vigente.

Art. 30 – Os usuários do CEU e comunidade em geral poderão participar da elaboração, 
acompanhamento e avaliação do Plano de Gestão de forma representativa, no 
Conselho Gestor.

Art. 31 – É direito do usuário o acesso aos critérios de inscrição nas atividades 
educacionais, culturais, esportivas e de lazer do CEU e eventuais listas de espera, 
por número de inscrição. por meio de informações e comunicações dos núcleos 
específi cos.

Art. 32 – Os deveres da comunidade usuária decorrem deste Regimento, dos 
objetivos gerais e específi cos do CEU e do interesse público na preservação dos 
equipamentos e espaços do CEU.

Art. 33 – São deveres da comunidade usuária interna e externa do CEU:
I – Contribuir, em sua esfera de atuação, com a elaboração, realização e avaliação 
do Plano de Gestão;
II – Comparecer pontualmente e colaborar com as atividades que lhes forem 
propostas, empenhando-se no sucesso de sua execução;
III – Comunicar, com antecedência, a desistência de usufruir de qualquer atividade 
para a qual esteja inscrito, permitindo a redistribuição das vagas;
IV – Cooperar e zelar pela boa conservação das instalações físicas, dos 
equipamentos, dos espaços e dos materiais disponíveis no CEU, concorrendo para 
suas boas condições de asseio e conservação, observando o que for mencionado 
nas normas de convivência ou “combinados”;
V – Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade 
física pessoal e coletiva;
VI – Zelar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas, culturais, esportivas 
e de lazer;
VII – Respeitar e tratar com urbanidade os servidores e funcionários.
CAPÍTULO V - NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Art. 34 – Em consonância com a Lei Nº 13.541, de 7 de maio de 2009, do Estado 
de São Paulo,  Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos 
ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que 
especifi ca a expressão  “recintos de uso coletivo” compreende, dentre outros, os 
ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte 
ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, 
cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, 
pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, 
padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, 
museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de 
transporte coletivo, viaturas ofi ciais de qualquer espécie e táxis.

Art. 35 – É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, 
cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.
Art. 36 – Em conformidade com o art. 163, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), é proibido destruir, inutilizar ou deteriorar coisa 
alheia.  
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 37 – É vedada a utilização do CEU com fi ns de promoção político-partidária.

Art. 38 – Sendo permitida a comercialização de alimentos e produtos legais apenas 
nos casos de eventos como feiras, shows e festas.

Art. 39 – O presente Regimento poderá ser modifi cado a qualquer tempo, em 
Assembléia Geral, devidamente convocada, em primeira convocação, com 2/3 (dois 
terços) dos membros, e em segunda convocação, com metade dos membros.

Art. 40 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos em Assembléia Geral.

Art. 41 – Este Regimento, devidamente aprovado pelas instâncias competentes, 
entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
 30 de maio de 2018

____________________________________________________
Douglas .........

Presidente do Conselho Gestor do Centro de Artes e Esportes Unifi cados de 
Pindamonhangaba

   CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DE PINDAMONHANGABA  - CEU DAS ARTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.560, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Homologa o Regimento Interno do Centro de Artes e Esportes Unifi cados de 
Pindamonhangaba 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.400, de 06 de junho de 2012,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno constante do ANEXO I que integra 
o presente Decreto:
Anexo I – Regimento Interno do Centro de Artes e Esportes Unifi cados de 
Pindamonhangaba.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) 

A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 06/09/2018, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de coletores digitais”. 

PREGÃO Nº 139/2018 (PMP 22802/2018) 

A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 10/09/2018, 
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de enfermagem para 
as Unidades de Urgência e Emergência”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2018 (PMP 17978/2018) 

A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, reprovou as amostras apresentadas pelas empresas classifi cadas 
em terceiro lugar nos itens 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 21 e 23, e homologou, em 
14/09/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de utensílios de 
cozinha – metais – para alimentação escolar, conforme termo de referência”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): AT & WP Comercial Ltda EPP: 
16-34,00; 17-54,00; 25-7,70; Cerezzo Comercial de Material de Produtos e Serviços 
Ltda ME: 14-5,85; 26-26,14; 27-29,68; 37-6,71; Levin Comercial Ltda ME: 19-180,00; 
32-130,00; Superação Comércio e Serviços Eireli EPP: 02-8,10; 08-18,62; 09-26,19; 
10-29,00; 22-8,00; 24-6,80; 33-230,00; Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda 
ME: 01-2,56; 07-63,46; 11-1,01; 18-31,68; 20-5,73; 28-8,85; 29-35,78; 30-48,51; 31-
74,92; 34-247,50; 35-4,55; 36-5,79. Itens fracassados: 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 21 
e 23. 

PREGÃO Nº 113/2018 (PMP 18184/2018) 

A autoridade superior, com base na análise técnica do Departamento de Tecnologia 
da Informação, homologou, em 06/09/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de impressoras”, em favor da empresa Suprinet – Suprimentos para 
Informática EPP, o item 01, no valor total de R$ 4.392,00; e HSX Comércio e Serviços 
Eireli EPP, o item 02, no valor total de R$ 4.458,00. 

PREGÃO Nº 114/2018 (PMP 18190/2018) 

A autoridade superior homologou, em 05/09/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, 
balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador”, em favor das 
empresas: Dias & Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP, os itens 04, 05, 06, 07 e 08, 
no valor total de R$ 9.819,00; e Wallace Marques Santos ME, os itens 01, 02 e 03, 
no valor total de R$ 7.587,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2018 (PMP 21219/2018) 

A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras realizada pela 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, homologou, em 10/09/2018, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para cobertura a serem 
utilizados em diversas obras do Município”, em favor das empresas, os itens (item-vl 
unit em R$): Raul Rabello Neto EPP: 01-2,69; 04-16,24; 06-2,62; Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP: 02-31,70; 03-38,90; 05-57,20. 

PREGÃO Nº 142/2018 (PMP 22811/2018) 

A autoridade superior, com base na análise técnica do Departamento de Tecnologia 
da Informação, homologou, em 11/09/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Data 
Center e hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, 
por um período de 24 meses”, em favor da empresa Telefônica Data S/A, o item 01, 
no valor total de R$ 70.800,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 057/2015 (PMP 9008/2015) 

Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 10/05/2018, ao contrato 093/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em cobertura securitária para seguro 
de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde”, para prorrogação até 
19/05/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Ponciano Serra. 

PREGÃO Nº 141/2015 (PMP 15573/2015) 

Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 02/08/2018, ao contrato 171/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais”, para prorrogação até 02/08/2019, assinando pela 
contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Mapfre 
Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Ponciano Serra. 

PREGÃO Nº 153/2016 (PMP 15994/2016) 

Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 20/07/2018, ao contrato 172/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em apoio à 
operacionalização e fortalecimento do programa de educação, monitoramento e 
controle dos pacientes portadores de diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino 
dependentes”, para prorrogação até 21/07/2019, e reajuste de 2,5011% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 248.306,93, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Cedlab Centro de 
Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini Ferreira dos Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.581, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.167, de 18 de setembro de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, um crédito  adicional   suplementar   no  valor de R$ 
129.000,00 (cento e vinte nove mil reais), na Secretaria Municipal da Saúde e 
Assistência Social, no Departamento de Assistência à Atenção Especializada, em 
função do superávit fi nanceiro apurado em 2017 e adequação de ações neste 
exercício, a saber:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada 
2057           Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.1     3.3.90.39 –  Outros Serv. Pes. Jurídica (372)                   R$ 129.000,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar  aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro 
encerrou 2017 com o valor de R$ 40.857.235,99 e o Passivo Financeiro com o valor 
de R$ 29.288.852,90, resultando o Superávit no valor de R$ 11.568.383,09.
   
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 18 de setembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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ulturaC
“Reflexões de um 
Liquidificador” estreia 
no “Ponto MIS”

Exposição “Gratidão” permanece 
no palacete até final de outubro

Edital de “Linguagens Artísticas” 
está com inscrições abertas

Projetos contemplados receberão incentivo financeiro

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

a estreia do “Ponto miS” 
para esta sexta-feira (21) é o fil-
me “Reflexões de um Liquidifi-
cador”. A sessão gratuita acon-
tecerá na Escola de Fotografia 
Alluminare.

O longa conta a história de 
Elvira (Ana Lúcia Torre), uma 
dona de casa que passa por um 
momento agitado em sua vida. 
Onofre (Germano Haiut), seu 
marido, desapareceu há alguns 
dias e ela resolve ir à polícia dar 
queixa do sumiço. A trajetória 
do casal é narrada pelo liquidi-
ficador (Selton Mello) de Elvira, 
que ganhou vida quando, tem-
pos atrás, Onofre trocou sua lâ-
mina por outra bem maior.

Filme nacional será exibido nesta sexta-feira (21)

A escola fica na rua Cel José 
Francisco, 595, Bosque da Prin-

cesa. A classificação do filme é 
para maiores de 16 anos.

Reprodução/Internet

Centro de Iniciação Esportiva 
atenderá 400 pessoas no Crispim

Colaborou Com o 
texto: bruna SilVa

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construin-
do um Centro de Iniciação 
Esportiva (CIE) no bairro 
Crispim. O espaço terá inves-
timento o equivalente a R$ 
3.441.830,73, sendo parte da 
Prefeitura R$ 276.552,95 e 
outra parte do Ministério dos 
Esportes R$ 3.165.227,78. A 
capacidade de atendimento 
será de 400 pessoas.

Conforme a Secretaria de 
Planejamento e Infraestru-
tura, a obra tem o total de 
1.740m², que compreende um 
ginásio coberto em um ter-
reno de 14.000m². Ainda no 
lado externo e descoberto ha-
verá a pista de salto com 65 

metros de extensão, pista de 
arremesso com 120 metros de 
extensão e arremesso de peso 
com área de 17 x 28 metros.

Cabe ressaltar que a Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Planejamento trabalhou em 
conjunto ao Departamento de 
Contratos e Convênios para 
que o projeto atendesse ao 
anseio da Secretaria de Espor-
te, que é destinar o CIE para 
aprimorar a ginástica artísti-
ca e fortalecer o atletismo.

“As adequações, permiti-
das em projeto e aprovadas 
pelo Ministério dos Esportes, 
proporcionarão um centro 
de treinamento em ginástica 
artística, onde a Secretaria 
de Esportes, por meio de seus 
técnicos, poderá desenvolver 
talentos que podem se tornar 

referência na região e no Es-
tado”, afirma a secretária de 
Planejamento e Infraestrutu-
ra, Marcela Franco.

Este é um projeto de 
execução rápida, aproxima-
damente 12 meses de obra, 
apesar de sua grande estru-
tura. De acordo com o secre-
tário de Esportes, Everton 
Chinaqui, este será o primei-
ro centro especializado em 
ginástica artística do Vale do 
Paraíba, sendo um dos mais 
estruturados do estado de 
São Paulo. “Isso é mais um 
benefício conquistado para 
a população, ter um centro 
de iniciação esportiva refe-
rência na região para servir 
de incentivo às crianças e 
jovens. É motivo de muito 
orgulho”, destacou.

Espaço terá especialidade em atletismo, além de ginástica artística

Reprodução/Internet

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

As inscrições para projetos 
do edital de “Linguagens Ar-
tísticas – ProAC Municípios 
FMAPC” estão abertas em 
Pindamonhangaba. O edital 
apoiará iniciativas culturais 
nos mais diversos segmentos 
como: teatro, dança, música, 
pesquisas, entre outros.

O edital selecionará dez pro-
jetos que buscam o fortaleci-
mento das expressões artísticas 
e culturais, com o valor de R$ 
25 mil destinado a cada proje-
to. O prazo de inscrição vai até 
o dia 14 de outubro, às 23h59, e 
deve ser feito pelo do site www.
pindamonhanaqaba.sp.qov.br.

Poderão se habilitar para 
os projetos todas as pessoas 
que comprovem domicílio há 
mais de dois anos em Pin-
damonhangaba. Os projetos 
poderão ser realizados em 
espaços independentes, em 
equipamentos públicos ou em 
plataformas virtuais.

O ProAC Municípios é vol-
tado para o fortalecimento 
do FMAPC, que visa a busca 
de recursos para o estímulo 
da produção cultural local. O 
Departamento de Cultura de 
Pindamonhangaba promove-
rá um “Tira Dúvidas” sobre 
o edital nesta quinta-feira 
(20), com Humberto Merat-
ti, às 19 horas, no Palacete 10 
de Julho.

Mostra reúne esculturas do artista Paulo Medina

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

A exposição “Gratidão” de 
esculturas do artista Paulo Me-
dina chegou ao Palacete 10 de 
Julho em parceria com a Casa 
Amarela, de Caçapava, e per-
manece em Pindamonhanga-
ba até o final do mês que vem.

A exposição busca mos-
trar a capacidade de criação 
e de transformação, por meio 
do uso de recursos da natu-
reza, no mundo das artes. As 
nove esculturas que integram 
a mostra são elaboradas com 
materiais reutilizáveis, que 
remetem às raízes de cada ser 
humano, embelezando o olhar 
e a percepção do mundo.

Paulo Medina é natural 
de São Paulo e reside em Ca-
çapava. Ele é um autodidata 
que cria suas obras utilizan-
do materiais reciclados como 
pregos e ferro, junto a ele-
mentos da natureza. “Criar 
peças que nos remete a natu-
reza e ao primitivo seja uma 
ave, um índio e suas másca-
ras têm sido a minha pro-
posta e o meu desafio, o qual 
eu tenho apreciado muito e 
agradecido a Deus pelo dom”, 
afirmou o artista.

A exposição estará aberta 
ao público de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas, até o 
dia 31 de outubro. O Palacete 
10 de Julho fica na rua Depu-
tado Claro César, 33 - centro.

Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

ESPORTES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.164, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado a 
celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais), destinadas ao recapeamento asfáltico da cidade, no âmbito da Linha Via SP, 
observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de fi nanciamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e sufi ciente para 
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação 
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 2º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos 
contratos a que se refere o art. 1º.
Parágrafo único.  Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem 
a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP 
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, 
vigentes à época da assinatura dos contratos de fi nanciamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de fi nanciamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 6.154, 
de 12 de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Josué Bondioli Junior
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
 Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº106/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.165, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
Denomina de “MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO SANT’ANA” a praça localizada 
entre a Avenida Benedito Bernardo e a Rua Raul Rabello, no Residencial Cícero 
Prado, no Distrito de Moreira César, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de “MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO SANT’ANA” 
a praça localizada entre a Avenida Benedito Bernardo e a Rua Raul Rabello, no 
Residencial Cícero Prado, no Distrito de Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de  2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 18 de setembro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ /Projeto de Lei 107/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.166, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
Autoriza o município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado 
a celebrar com a  DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), destinadas a aquisição de máquina pavimentadora asfáltica, no âmbito 
da Linha Via SP, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de fi nanciamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e sufi ciente para 
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação 
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.
Art. 3º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 2º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos 
contratos a que se refere o art. 1º.
Parágrafo único.  Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.
Art. 4º Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a 
execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, 
vigentes à época da assinatura dos contratos de fi nanciamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.
Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de fi nanciamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 6.155, 
de 12 de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Josué Bondioli Junior
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
setembro de 2018.

  Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº108/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.084, DE 18 
DE SETEMBRO DE 2018
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Sr. Fabio Ferreira, Auxiliar de 
Escritório, para substituir o Gerente 
de Unidade, Sr. Pedro Henrique Motta 
Ribeiro, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias,  de 10 
a 29 de setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 29 de setembro de 2018.

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 
2018.
 

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de 

Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 
de setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.083, DE 18 
DE SETEMBRO DE 2018

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Sr. Jairo Ribeiro Lopes, Agente de 
Trânsito, para substituir o Diretor de 
Ações de Segurança, Sr. José Vidal de 
Souza França, durante o período em 
que o mesmo encontrar-se em férias, 
de 10 a 29 de setembro de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 10 de setembro de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 
2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de 

Administração
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 
de setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.082, DE 12 
DE SETEMBRO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Sr. Antônio Carlos de Macedo 
Giudice, Diretor de Esportes, para 
substituir o Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, Sr. Everton Chinaqui 
de Souza Lima, durante o período em 
que o mesmo encontrar-se em licença 
médica,  de 25 de agosto a 08 de 
setembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 25 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 
2018. 

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 12 
de setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.167, DE 18 DE SETEMBRO 
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 artigo 42 da  Lei  4320/64, um  
crédito  adicional   suplementar   no  
valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte 
nove mil reais), na Secretaria Municipal 
da Saúde e Assistência Social, no 
Departamento de Assistência à 
Atenção Especializada, em função do 
superávit fi nanceiro apurado em 2017 
e adequação de ações neste exercício, 
a saber:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.30   Departamento de Assistência à 
Atenção Especializada 
2057           Manutenção 
da Atenção Especializada
10 302 0014.1    3.3.90.39 –  
Outros Serv. Pes. Jurídica (372)       R$ 
129.000,00

Art. 2º  O crédito adicional 
suplementar aberto pelo artigo 1º terá 
como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2017, de 
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I 
e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro 
encerrou 2017 com o valor de R$ 
40.857.235,99 e o Passivo Financeiro 
com o valor de R$ 29.288.852,90, 
resultando o Superávit no valor de R$ 
11.568.383,09.
   
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 
2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 12 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 109/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
EDITAL Nº. 005/2018 – CIPA – SESMT 

 
Pindamonhangaba, 18 setembro de 2018. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CIPA 2018-2019 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria  MTE  nº. 3.214 de   08 
de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora nº. 05 e portaria MTE nº. 08 de 23 de 
novembro de 1999,  COMUNICA à todos os servidores a classificação final em função das 
eleições para compor a  COMISSÃO  INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  -  
CIPA – GESTÃO 2018/2019,  conforme  Edital nº 004/2018 – SESMT e abaixo: 

 

NOME APELIDO DEPTO STATUS 
SHIRLEY CRISTINA DE ABREU DRA. SHIRLEY 

LABORATORIO SES - DAS TITULAR 
ROSELI ALVES ROSE SEC - DEC TITULAR 
ADALBERTO C DO 
NASCIMENTO DAL SPMC TITULAR 
PAULO ROBERTO MARCILIO PITTBUL SES - DAA TITULAR 
IVANIL GREGORIO DAS 
CHAGAS IVANIL SEP SUPLENTE 
CRISLAINE CAROLINA 
CARDOSO CRISLAINE SES - DAS SUPLENTE 
LUIZ MENDES DA SILVA LUIZ MENDES SEP - DPI SUPLENTE 

 
 
 
 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
Memorando  nº 49/2018-GAB 
 

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2018. 
 

Ao  DRH 
Thiago Vieira Camargo 
Diretor de Recursos Humanos 
 
 

Assunto: Representante da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  
 
 
Em atendimento ao Memorando nº 808/2018-DRH, encaminho à consideração de Vossa 

Senhoria os nomes abaixo relacionados para representarem a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba na composição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – 
Gestão 2018-2019: 

 
 

NOME EMPREGO  DEPARTAMENTO STATUS 

NILSON LUIS DE PAULA SANTOS SUBPREFEITO  SPMC TITULAR-
PRESIDENTE 

MIGUEL VIEIRA MACHADO CHEFE SERVICO SMSP - DSM TITULAR 
GERALDO APARECIDO COELHO SUPERVISOR GRUPO SMSP - DSM TITULAR 
LUCIANA DOS SANTOS CRUZ AUX ENFERMAGEM SES - DAS TITULAR 
ADILSON GONCALVES MECANICO SMSP - DSM SUPLENTE 
ROGERIO JOSE DE AZEVEDO AUX ADMINISTRACAO SMA - DAD SUPLENTE 
WILLIAM RODRIGUES SIQUEIRA ESCRITURARIO SFO - DFO SUPLENTE 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
EDITAL Nº. 004/2018 – CIPA – SESMT 

 
Pindamonhangaba, 04 setembro de 2018. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CIPA 2018-2019 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria  MTE  nº. 3.214 de   
08 de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora nº. 05 e portaria MTE nº. 08 de 
23 de novembro de 1999,  COMUNICA à todos os servidores o resultado das eleições 
para compor a  COMISSÃO  INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  -  
CIPA – GESTÃO 2018/2019,  conforme abaixo: 

 

NOME APELIDO DEPTO VOTOS 
SHIRLEY CRISTINA DE ABREU DRA. SHIRLEY 

LABORATORIO SES - DAS 893 
ROSELI ALVES ROSE SEC - DEC 206 
ADALBERTO C DO NASCIMENTO DAL SPMC 154 
PAULO ROBERTO MARCILIO PITTBUL SES - DAA 100 
IVANIL GREGORIO DAS CHAGAS IVANIL SEP 71 
CRISLAINE CAROLINA CARDOSO CRISLAINE SES - DAS 66 
LUIZ MENDES DA SILVA LUIZ MENDES SEP - DPI 45 
EDUARDO LUIZ ALMEIDA EDUARDO SMSP - DSM 31 
GERSON ANTONIO FERREIRA BICHÃO SMSP - DSM 25 
JOSE CARLOS MENDES MINEIRO SMSP - DSM 21 
JOSE LUIZ ALVES GONCALVES ZÉ NEGÃO SMA - DAD 15 

BRANCO 94 
NULO 70 

TOTAL DE VOTOS COMPUTADOS 1791 
 
Total de 51,21 %  votos do montante de servidores, apuração realizada e conferida pelos 
Técnicos de Segurança do Trabalho  Joel Cardoso  e Irineu Batista. 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
EDITAL Nº. 004/2018 – CIPA – SESMT 

 
Pindamonhangaba, 04 setembro de 2018. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CIPA 2018-2019 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria  MTE  nº. 3.214 de   
08 de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora nº. 05 e portaria MTE nº. 08 de 
23 de novembro de 1999,  COMUNICA à todos os servidores o resultado das eleições 
para compor a  COMISSÃO  INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  -  
CIPA – GESTÃO 2018/2019,  conforme abaixo: 

 

NOME APELIDO DEPTO VOTOS 
SHIRLEY CRISTINA DE ABREU DRA. SHIRLEY 

LABORATORIO SES - DAS 893 
ROSELI ALVES ROSE SEC - DEC 206 
ADALBERTO C DO NASCIMENTO DAL SPMC 154 
PAULO ROBERTO MARCILIO PITTBUL SES - DAA 100 
IVANIL GREGORIO DAS CHAGAS IVANIL SEP 71 
CRISLAINE CAROLINA CARDOSO CRISLAINE SES - DAS 66 
LUIZ MENDES DA SILVA LUIZ MENDES SEP - DPI 45 
EDUARDO LUIZ ALMEIDA EDUARDO SMSP - DSM 31 
GERSON ANTONIO FERREIRA BICHÃO SMSP - DSM 25 
JOSE CARLOS MENDES MINEIRO SMSP - DSM 21 
JOSE LUIZ ALVES GONCALVES ZÉ NEGÃO SMA - DAD 15 

BRANCO 94 
NULO 70 

TOTAL DE VOTOS COMPUTADOS 1791 
 
Total de 51,21 %  votos do montante de servidores, apuração realizada e conferida pelos 
Técnicos de Segurança do Trabalho  Joel Cardoso  e Irineu Batista. 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
EDITAL Nº. 005/2018 – CIPA – SESMT 

 
Pindamonhangaba, 18 setembro de 2018. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CIPA 2018-2019 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria  MTE  nº. 3.214 de   08 
de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora nº. 05 e portaria MTE nº. 08 de 23 de 
novembro de 1999,  COMUNICA à todos os servidores a classificação final em função das 
eleições para compor a  COMISSÃO  INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  -  
CIPA – GESTÃO 2018/2019,  conforme  Edital nº 004/2018 – SESMT e abaixo: 

 

NOME APELIDO DEPTO STATUS 
SHIRLEY CRISTINA DE ABREU DRA. SHIRLEY 

LABORATORIO SES - DAS TITULAR 
ROSELI ALVES ROSE SEC - DEC TITULAR 
ADALBERTO C DO 
NASCIMENTO DAL SPMC TITULAR 
PAULO ROBERTO MARCILIO PITTBUL SES - DAA TITULAR 
IVANIL GREGORIO DAS 
CHAGAS IVANIL SEP SUPLENTE 
CRISLAINE CAROLINA 
CARDOSO CRISLAINE SES - DAS SUPLENTE 
LUIZ MENDES DA SILVA LUIZ MENDES SEP - DPI SUPLENTE 

 
 
 
 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
                                      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                        

Rua Deputado Cl aro César,  30  – Centro.  CEP 12.400-220 -  Pindamonhang ab a –  SP  
rh@pi nd amonha ngaba.sp.g ov. br /  pessoal @pi ndamonhangaba.sp.gov.b r 

Tel .  (12)  3643-1709 /  (12) 3643-1488 /  (12) 3643-1466 /  (12)  3643-2200 / (12)  3648-3250  
 

 

 
EDITAL Nº. 005/2018 – CIPA – SESMT 

 
Pindamonhangaba, 18 setembro de 2018. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CIPA 2018-2019 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, em cumprimento à Portaria  MTE  nº. 3.214 de   08 
de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora nº. 05 e portaria MTE nº. 08 de 23 de 
novembro de 1999,  COMUNICA à todos os servidores a classificação final em função das 
eleições para compor a  COMISSÃO  INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  -  
CIPA – GESTÃO 2018/2019,  conforme  Edital nº 004/2018 – SESMT e abaixo: 

 

NOME APELIDO DEPTO STATUS 
SHIRLEY CRISTINA DE ABREU DRA. SHIRLEY 

LABORATORIO SES - DAS TITULAR 
ROSELI ALVES ROSE SEC - DEC TITULAR 
ADALBERTO C DO 
NASCIMENTO DAL SPMC TITULAR 
PAULO ROBERTO MARCILIO PITTBUL SES - DAA TITULAR 
IVANIL GREGORIO DAS 
CHAGAS IVANIL SEP SUPLENTE 
CRISLAINE CAROLINA 
CARDOSO CRISLAINE SES - DAS SUPLENTE 
LUIZ MENDES DA SILVA LUIZ MENDES SEP - DPI SUPLENTE 

 
 
 
 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.085, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Daniela Fernanda Braz Ferreira, 
Gerente de Divisão, para substituir o Diretor de Finanças e Orçamento, Sr. Cláudio 
Marcelo de Godoy Fonseca, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
licença médica, de 21 de setembro a 05 de outubro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

João Henrique Ferrari Gontijo
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
setembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Vinte anos depois de haver 
hospedado o príncipe Pe-

dro I, na passagem do dia 21 para 
o dia 22 de agosto de 1822, os ir-
mãos, coronel Manuel Marcondes 
de Oliveira e Mello (barão de Pin-
damonhangaba) e  monsenhor Ig-
nácio Marcondes, receberam, no 
dia 16 de julho de 1842, no sobra-
dão da praça Formosa (atual praça 
Monsenhor Marcondes), o barão 
Luís Alves de Lima e Silva (o título 
de duque ele receberia em 1869).

Tal como fora com o impera-
dor, tratava-se de um hóspede 
ilustre, ainda que o momento, 
igualmente histórico, não fosse de 
orgulho para os pindamonhanga-
benses como naquele ano de 1822. 
O clima era de derrota. Sorocaba 
e Itu já haviam capitulado, assim 
como os outros municípios favorá-
veis à Revolução Liberal de 1842. 
Pindamonhangaba, que tinha 
participado do lado dos liberais, 
tendo o monsenhor Marcondes 
na liderança, não teve outra deci-
são mais sensata que a de também 
capitular, evitando derramamento 
de sangue. Não se discutia a su-
premacia das tropas governamen-
tais. Consta em Athayde Marcon-
des (Pindamonhangaba Através 
de Dois e Meio Séculos, 1922) que 
houvera um acordo entre Caxias e 
o monsenhor (ver edição da TN de 
22/5/2005).

O HÓSPEDE E AS CARTAS 
INTRIGANTES

Na revista Ilustração Brasilei-
ra, edição de abril de 1925, com 
o título Duque de Caxias (curio-
sidades biográfi cas),  Alfredo 
Balthazar da Silveira, assim 
descreve a estada do barão Luís 
Alves de Lima e Silva em Pinda-

Caxias foi hóspede do cel. Manuel 
Marcondes de Oliveira e Mello

Luís Alves de Lima e Silva ainda era barão de Caxias quando, a exemplo 
do imperador Pedro I , se hospedou no sobrado dos Marcondes

monhangaba como hóspede do 
monsenhor Marcondes:

“...Seguindo-se, depois, para 
Pindamonhangaba, o grande 
Caxias aceitou hospedagem na 
casa do monsenhor Ignacio Mar-
condes de Oliveira Cabral, que 
nunca escondera as suas sim-
patias pelo movimento revolu-
cionário. Durante a sua perma-
nência naquele solar, recebeu 
o grande Caxias uma série de 
cartas anônimas, contendo acu-
sações contra o dito monsenhor 
Marcondes e outros vultos da 
sedição paulista, os quais, aos 
olhos dos seus detratores, es-
tavam concertando uma cilada 
contra o valoroso soldado.

“Em outro país o sobrado seria considerado uma relíquia”, Balthazar de Godoy Moreira. 
No detalhe, o sacerdote e político Monsenhor Marcondes

O sobrado 
dos Marcondes 
(à esquerda) em 
foto de 1867 e em 
uma das fase de 
demolição em 1940

“Tais cartas, depois de lidas, 
foram guardadas num móvel do 
aposento em que estava o gran-
de Caxias, e cujas chaves, nas 
vésperas do seu embarque para 
a Corte, foram entregues ao 
monsenhor Marcondes de Oli-
veira Cabral, que não pode es-
conder a sua grande admiração 
por um gesto de tão requintada 
generosidade.”

A DEMOLIÇÃO DO 
HISTÓRICO SOBRADO
O histórico sobrado dos Mar-

condes localizado nas esquinas 
da Deputado Claro Cesar com 
a rua dos Andradas,  foi demo-
lido em 1940 para no local ser 
construído o estabelecimento 
comercial “Casa Dois Irmãos” 
(atualmente ali funciona outro 
estabelecimento comercial).

Em artigo publicado na Tri-
buna de 18/8/1963, Balthazar 
de Godoy Moreira conta que foi 

na sala de fora, na do canto, em 
cima, que D. Pedro I entrou em 
contato com os moços de Pinda 
que deveriam acompanhá-lo na 
histórica jornada”. 

Conta também que a entrada 
para o sobrado era pela Deputa-
do Claro Cesar, subindo por uma 
escada de dois lances,  em ângu-
lo reto. Possuia cinco janelas em 
cada andar voltadas para o largo 
(depois praça), com vidraças de 
guilhotina e quadrinhos de vidro.

“Deve ter sido o sobrado 
mais luxuoso de Pinda, na épo-
ca em que foi edifi cado. Perdeu 
depois para os outros, erguidos 
nos tempos áureos do café; mas 
foi, sem dúvidas, o mais glorioso 
da cidade”, registra em seu arti-
go o poeta Balthazar. 

“Em outro país o prédio seria 
conservado como uma relíquia, 
um marco na estrada percorrida 
pelos proclamadores, na caval-
gada da independência”.

O VELHO CORONEL 
No artigo, Balthazar defi ne o 

coronel Marcondes como um ho-
mem rijo e franco, dos quais que 
não mandam dizer e fazem pé fi r-
me nos seus princípios. “Foi ele 
o gentil homem da história que, 
sentindo-se traído nas convicções 
liberais pelo governo, protestou 
mandando rapar o bigode – mor-
reu de cara rapada”, revela.

MONSENHOR E 
POLÍTICO

“O irmão do coronel Marcon-
des era mais culto e maneiroso. 
Era o cérebro da dupla. Mora-
vam juntos, entendiam-se, com-
pletavam-se. Daí a incontestada 
proeminência do sacerdote de 
Pindamonhangaba – menos sa-
cerdote que político – no Vale e 
na província. Foi deputado pro-
vincial e geral em cinco legisla-
turas”, complementa.

Em 1863, segundo Athayde 
Marcondes,  foi homenageado 
com seu nome denominando a 
praça defronte ao seu sobrado: 
Praça Monsenhor Marcondes!

Caxias foi hóspede do cel. Manuel Caxias foi hóspede do cel. Manuel 

Cultivo e amo a língua portuguesa,
língua do amor, idioma da saudade!
Em que ora verto o pranto da tristeza,
E ora gargalho o som da alacridade.

   Plena de graça, estuante de riqueza,
   toda esplendor, toda suntuosidade,
   freme e palpita, em vibrações acesa,
   língua do amor, idioma da saudade!

Há nela o encanto verde da esperança,
rumor de beijos, risos de festança,
preces de paz que o coração murmura.

   Nela é que escuto a voz querida e ardente
   que acaricia e embala docemente
   no soluçar do amor e da ternura!                                               

musarara.com.br

A lusa
língua

musarara.com.br

A lusa
língua

Lauro Silva  - Pinda - outubro - 1926
Folha do Norte (extinto), edição de 17/10/1926
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