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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

O presidente da Câmara, vereador Carlos Moura – Magrão, o vice-presidente, vereador Osvaldo 
Macedo Negrão - Professor Osvaldo e o vereador Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas 
ouviram pais e docentes na Audiência Pública da Educação

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO 
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU 
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

Agendada para a 
quinta-feira, dia 04 
de outubro, às 18 ho-
ras, no plenário “Dr. 
Francisco Romano 
de Oliveira”, a Au-
diência Pública que 
abordaria a Educação 
na cidade e, em espe-
cial, a “Resolução SE 
n° 02/2016 e sobre 
possíveis Projetos de 
Leis desta Casa re-
lativos à Educação 
no município” durou 
apenas 30 minutos 
e foi encerrada pelo 
presidente da Co-
missão de Educação, 
Cultura, Turismo e 
Esportes da Câmara 
de Pindamonhanga-
ba, vereador Ronal-
do Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas 
(PR) após constatar 
a ausência do Secre-
tário de Educação de 
Cultura de Pindamo-
nhangaba, professor 
Júlio César Augusto 
do Valle. O dirigente 
municipal havia sido 
convocado por meio 
de requerimento 
aprovado pela Câma-
ra e não compareceu 
ao evento. Nas duas 
convocações oficiais 
aprovadas pelo ple-
nário, o Secretário 
Julio do Valle apre-
sentou justificativas 
que não foram acei-
tas pela Comissão de 
Educação, Cultura, 

Audiência Pública para discutir 
Educação dura 30 minutos e frustra 

docentes e pais de Pindamonhangaba
Apesar de convocado, Secretário de Educação de Pindamonhangaba não compareceu à reunião e 

nem enviou representante; Comissão de Educação da Casa encaminhou caso ao Ministério Público

Turismo e Esportes 
da Câmara de Pin-
damonhangaba. “Foi 
um desrespeito com 
os vereadores, pro-
fessores, pais de alu-
nos e membros da co-
m u n i d a d e ” , 
afirmou o 
vereador Ro-
naldo Pipas. 
Além de Ro-
naldo Pipas, 
também com-
p a r e c e r a m 
à reunião o 
Presidente da 
Câmara, Car-
los Moura – 
Magrão (PR) 
e o vereador 
Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Pro-
fessor Osvaldo (PR). 
O vereador Renato 
Nogueira Guimarães 
– Renato Cebola (PV) 
justificou a ausência 
por “motivos familia-
res”.

A Câmara de Pin-
damonhangaba con-
vocou essa Audiência 
Pública, após receber 
“inúmeros pedidos 
dos educadores de 
nosso município”. Os 
educadores de Pin-
damonhangaba enfa-
tizam que “a Resolu-
ção SE n° 02/2016, 
estabelece diretrizes 
e critérios para a for-
mação de classes de 
alunos, nas unidades 
escolares da rede es-

tadual de ensino, o 
que está gerando dú-
vidas e discussões no 
âmbito educacional”.

Antes de encerrar 
a Audiência, o pre-
sidente da Comissão 

de Educação, Cul-
tura, Turismo e Es-
portes da Câmara de 
P i n d a m o n h a n g a b a , 
vereador Ronaldo 
Pipas, abriu espaço 
para que professo-
res, pais e dirigentes 
sindicais se manifes-
tassem. Todos foram 
unânimes em criticar 
“a ausência do Secre-
tário de Educação”. 
Um dos dirigentes 
sindicais presentes 
usou a palavra para 
cobrar uma atitude 
mais enfática dos ve-
readores.

Antes de encerrar, 
o vereador Professor 
Osvaldo lamentou a 
ausência do Secretá-
rio Julio do Valle e 
salientou que todo o 
processo dessa Audi-
ência Pública já foi 
encaminhado ao Mi-
nistério Público de 
Pindamonhangaba.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

CASA DO PROJETO DA SOLIDARIEDADE AS PESSOAS CARENTES
CNPJMF 06.353.880/0001-66

Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembléia geral ordinária e 
extraordinária, que se realizará no dia 31 de Outubro de 2018, na sede social, sita 
na Travessa Guaianazes, numero 50, na cidade de Pindamonhangaba, às 19 horas 
em primeira convocação, com a presença que represente, no mínimo, 1/5 dos sócios 
com direito a voto e em segunda convocação, 1 (uma) hora após, com qualquer 
número, com a seguinte Ordem do Dia:
a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras do exercício de 2018                        

b) deliberar sobre o plano de dissolução da entidade;

c) eleger as instituições para as quais serão distribuídos os bens pertencentes a 
sociedade;
outros assuntos de interesse geral.

Localidade e data
Presidente do Conselho de Administração

A convocação das assembléias, tanto ordinária como extraordinária, obedece a 
mesma regra, somente a ordem do dia e o quorum são alterados, e são realizadas 
com antecedência mínima de 10 dias. As publicações são feitas afi xadas em mural na 
sede da empresa ou, ainda, a critério da diretoria, publicado em órgãos de divulgação 
local.

A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação, com a 
presença mínima de 1/5 dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, 1 
(uma) hora após, com quórum mínimo.

A Assembléia Geral Ordinária e a Extraordinária poderão ser, cumulativamente, 
convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.

As convocações são realizadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, ou quem 
o Estatuto determinar.

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O COMAD

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO DO SEGMENTO 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL 

DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS.

Tendo em vista que ocorreram apenas 2 (duas) inscrições para o pleito dos 
segmentos que compõem os representantes da sociedade  civil, tornando-se inviável 
a realização da eleição, a Comissão Eleitoral formada para conduzir o processo. 

RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias  o período de inscrição das candidaturas assim como 
alterar o calendário eleitoral com as seguintes datas:

16/10/2018 a 16/11/2018 Prazo para apresentar o pedido de habilitação de 
representações das entidades a serem designados candidatos, com a documentação 
exigida no Edital de convocação do COMPAD perante a Comissão Eleitoral. 

17/11/2018 a 21/11/2018 Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da 
candidatura de representações das entidades pela Comissão Eleitoral 

22/11/2018 Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do 
COMPAD no Diário Ofi cial do Município 

23/11/2018 a 26/11/2018 Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral 
04/12/2018 Divulgação dos resultados dos recursos no Diário Ofi cial do Município 

07/12/2018 Realização de Assembleia de Eleição das representações da Sociedade 
Civil habilitadas candidatas para a composição do COMAD no biênio 2018-2020. 

11/12/2018 Publicação do resultado das eleições dos representantes da Sociedade 
Civil no Diário Ofi cial do Município 

 
A COMISSÃO ELEITORAL  

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
==============================================================

O Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 01 de 
19 de janeiro de 2004, CONVOCA todos os servidores públicos estatutários ativos e 
inativos para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de 
outubro de 2018, no Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, nº 1.400, às 09 horas, para escolha dos membros representantes dos 
servidores Ativos e Inativos para compor o Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal do FPMP.

Não havendo número legal para funcionar em 1ª CONVOCAÇÃO, a Assembleia 
funcionará após 30 (trinta) minutos com qualquer número de participantes.

Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2.018.

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 142/2018 (PMP 22811/2018) 
Foi fi rmado o contrato 131/2018, de 26/09/2018, para “contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados de data center e hospedagem de web sites 
(hosting) em servidores dedicados e gerenciados”, no valor de R$ 70.800,00, vigente 
por 24 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício 
Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Telefonica Data S/A, o Sr Rones Alves 
Machado Portela e o Sr Carlos Eduardo Cipolotti Spedo. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 263/2014 (PMP 23058/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 06/09/2018, ao contrato 246/2014, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza de 
piscinas, com utilização de produtos inclusos, para todos os centros esportivos da 
SEJELP, visando a manutenção, para uso de atletas e usuários das escolinhas”, 
para prorrogação até 15/09/2019, assinando pela contratante o Sr Antonio Carlos 
de Macedo Giudice, e pela contratada, empresa GHS Indústria e Serviços Ltda, o Sr 
Magno Augusto Ribeiro Lacerda. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) 
Considerando a publicação do dia 10/10/2018 (p. 05), e do dia 16/10/2018 (p. 04), 
ambas veiculadas nesta Tribuna do Norte, nas quais foram comunicadas datas 
distintas para abertura de envelope do terceiro colocado do item 20 da licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas 
obras / manutenções no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, informamos que não haverá a sessão no dia 
19/10/2018, mas fi ca mantida a sessão para o dia 24/10/2018, às 08h30, no mesmo 
local do evento anterior. 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A AJOP – Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba, em conformidade 
com seu Estatuto, convoca todos seus associados a comparecer no próximo dia 
31 de outubro de 2018, na sede VISUAL PRODUÇÕES, situada na rua Mariz e 
Barros, n° 256, no Boa  Vista, em primeira convocação, às 19h30. A segunda 
convocação ocorrerá 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de 
associados presentes. 

Na pauta, Eleição e Posse da Nova Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal 
para o triênio 2018-2021. 

 

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018. 

   

 

LUIS CLAUDIO CARVALHO ANTUNES 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL

 A Secretaria de Saúde e Assistência Social CONVOCA as representações da Sociedade 
Civil para participação da Assembleia de Eleição do CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS, instituído pela Lei nº 5.146/2010, 
de 15 de dezembro de 2010 (alterada pelas Leis 5.556 de 07 de agosto de 2013 e Lei 6.077 
de 20 de dezembro de 2017), integrante do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão ao tráfi co ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, a ser realizada, por voto direto e secreto, no dia 07/12/2018, às 18h00 no 
Auditório do CAPS AD, sito à Rua Major José dos Santos Moreira, nº 28, São Benedito,  nos 
termos deste Edital:
I. DO OBJETO:
Eleição de membros titulares e seus respectivos suplentes das Entidades da Sociedade 
Civil para compor o COMAD, para o biênio 2018 - 2020, com características de membros 
não governamentais, representantes das seguintes entidades, instituições ou movimentos 
sociais, conforme Lei nº 6.077/2017:
I - 01 (um) representante indicado pelas organizações não governamentais de saúde mental 
e organizações não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de drogas, 
álcool e substâncias que causem dependência física ou psíquica 
II - 02 (dois) representantes indicados pelas organizações não governamentais destinadas 
à tratamento, recuperação e reinserção social de dependestes do uso indevido de drogas, 
álcool e substancias que causem dependência físicas ou psíquica, com sede no município 
de Pindamonhangaba; 
III - 01 (um) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade no 
município de Pindamonhangaba;
IV - 02 (dois) representantes de órgãos de representação de classe (OAB, CRM, CRP, etc)
V -  02 (dois) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou clínicas 
e comunidades terapêuticas não-governamentais. 
II. DA ASSEMBLEIA:
O processo de eleição deverá ser lavrado em ata em livro próprio, que deverá ser assinada 
pelos presentes e em seguida encaminhada à Prefeitura de Pindamonhangaba, a qual 
nomeará e empossará os eleitos. 
Na data da eleição, cada entidade habilitada poderá votar em até 02 (duas) representações 
de cada segmento, sendo que as entidades que obtiverem maior número de votos, serão 
eleitas para as vagas em aberto.
No caso de empate entre as entidades, terá prioridade a entidade com data de constituição 
legal mais antiga.  

III. DA INSCRIÇÃO (DOCUMENTOS ANEXOS I, II e III): 
A inscrição das entidades para participar do processo eleitoral para o Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas deverá ser feita através do preenchimento de fi cha própria a 
ser retirada na CASA DOS CONSELHOS, sito à Av. Albuquerque Lins,138 São Benedito, 
Pindamonhangaba
IV. DO PRAZO:
1 - A inscrição poderá ser feita da data de 16 de outubro de 2018 até 16 de novembro de 
2018. 
2 - O Calendário do processo eleitoral consta do ANEXO IV.
V. DA HABILITAÇÃO:
As organizações do Terceiro Setor e/ou associações serão escolhidas, dentre as 
organizações por meio da apresentação dos seguintes documentos:
1 - Ata de fundação ou comprovante de existência do movimento através de instrumento 
público de comunicação e informação de circulação municipal, estadual ou nacional;
2 - Relatório de atividades e de reuniões do movimento, com as respectivas listas de 
presença, do último ano;
3 - Documentos de autoridade pública que atestem a existência do movimento ou sua 
participação em atividades promovidas por instâncias de controle social.

VI. DA HABILITAÇÃO DAS ENTIDADES PARA O PROCESSO ELEITORAL (DOCUMENTOS 
ANEXO II):
Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação e 
divulgará a relação de habilitados no dia 22 de novembro de 2018, no Jornal Tribuna do 
Norte, abrindo-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para recurso. A Comissão Eleitoral 
julgará os eventuais recursos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, homologando e 
divulgando, a listagem fi nal das entidades e organizações habilitadas à eleição, no mesmo 
jornal
Parágrafo único -  No ato da inscrição a entidade deverá indicar os nomes dos indicados 
para representação, conforme Anexo II

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1 - O Ministério Público Estadual será convidado a acompanhar todo o processo eleitoral.
2 - Caso não sejam preenchidas as vagas, o processo será prorrogado por 15 dias corridos, 
somente para ocupação das vagas ociosas;
3- Para acompanhar, dar andamento e dirimir dúvidas com relação ao processo eleitoral, 
fi ca criada a comissão eleitoral, composta pelos seguintes membros: Mariana Prado Freire, 
Caroline Alves Rosolem e Elaine Cristina Ferreira. 
4 – O casos omissos ao Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2018.

VALÉRIA DOS SANTOS
Secretária de Saúde e Assistência Social

ANEXO I
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO

À Comissão Eleitoral,

Fundamentado no edital de convocação - para eleição de representante da sociedade 
civil do COMAD, biênio 2018-2020, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO 
PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR 
O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS  
junto à Comissão Eleitoral.

Nome da entidade/organização:
CNPJ:
Nome do Presidente:
Endereço:
Telefone:
Celular:
E-mail:
Habilitação:
(     ) representante de organizações não governamentais de saúde mental e organizações 
não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de drogas, álcool e 
substâncias que causem dependência física ou psíquica 
(  ) representante de organizações não governamentais destinadas à tratamento, 
recuperação e reinserção social de dependestes do uso indevido de drogas, álcool 
e substancias que causem dependência físicas ou psíquica, com sede no município de 
Pindamonhangaba; 
(     ) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade no município 
de Pindamonhangaba;
(     ) representante de órgãos de representação de classe (OAB, CRM, CRP, etc)
(   ) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou clínicas e 
comunidades terapêuticas não-governamentais. 

____________________________________________
(assinatura do (a) Presidente da Entidade

_________________________________________________
(assinatura e identifi cação da pessoa física designada a participar enquanto candidato)
ANEXO II
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

A Comissão Eleitoral, Venho designar o (a) senhor (a) ____________________________
_______________________ , para representação desta associação/ conselho/ instituição/ 
entidade / organização / representante de usuários no colegiado do COMAD para a gestão 
2018/2020, na condição de () titular.

Representante TITULAR:
Nome completo: .............................................................................................. ..........
Nº do RG: ..........................., Órgão expedidor: .............., CPF: ................................
Endereço Residencial: .......................................................................................... .....
Telefone: (    ) .......................... ; Email: ........................................................................

_________________________________
(identifi cação de quem assina e qualifi cação) Assinatura do representante legal

_________________________________
Assinatura da pessoa designada

A Comissão Eleitoral, Venho designar o (a) senhor (a) ____________________________
_______________________ , para representação desta associação/ conselho/ instituição/ 
entidade / organização / representante de usuários no colegiado do COMPAD para a gestão 
2018/2020, na condição de () titular.
Representante SUPLENTE:

Nome completo: .............................................................................................. ..........
Nº do RG: ..........................., Órgão expedidor: .............., CPF: ................................
Endereço Residencial: .......................................................................................... .....
Telefone: (   ) .......................... ; Email: ........................................................................

________________________________
(identifi cação de quem assina e qualifi cação) Assinatura do representante legal
________________________________
Assinatura da pessoa designada
 
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA E ATUAÇÃO

DECLARO, para os devidos fi ns, que o/a (nome do grupo, associação, movimento social, 
fórum, rede ou outras denominações de representação de usuário da política sobre drogas) 
......................................................................................, com sede (endereço)
…............................................................................................., na cidade de (nome do 
Município) .................................., Estado (UF)
…......., exerce suas atividades na política sobre drogas cumprindo regularmente as suas 
fi nalidades há mais de dois anos, desde(data de início das atividades) ........................., 
sendo seus representantes legitimados e com documentos constitutivos ou relatório de 
reunião, pelo período de mandato de ........./........./......... à ......../........./........., composto 
pelos seguintes membros:

Representante 1:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: .........................., Órgão expedidor: .............,CPF: ............................
Endereço Residencial: ...........................................................................................................
...
Representante 2:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: ............................., Órgão expedidor: .............,CPF:...........................
Endereço Residencial: .......................................................................................... ...

 (identifi cação de quem assina e qualifi cação)
_______________________________________________ 

Assinatura do (a) representante legal
 
ANEXO IV
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL COMAD GESTÃO 2018 - 2020 

16/10/2018 a 16/11/2018 Prazo para apresentar o pedido de habilitação de representações 
das entidades a serem designados candidatos, com a documentação exigida no Edital de 
convocação do COMPAD perante a Comissão Eleitoral.

17/11/2018 a 21/11/2018 Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da candidatura de 
representações das entidades pela Comissão Eleitoral

22/11/2018 Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do COMAD 
no Diário Ofi cial do Município

23/11/2018 a 26/11/2018 Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral

04/12/2018 Divulgação dos resultados dos recursos no Diário Ofi cial do Município

07/12/2018 Realização de Assembleia de Eleição das representações da Sociedade Civil 
habilitadas candidatas para a composição do COMPAD no biênio 2018-2020.

11/12/2018 Publicação do resultado das eleições dos representantes da Sociedade Civil no 
Diário Ofi cial do Município 
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LEI COMPLEMENTAR Nº  61,  DE 15 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

Revoga a Lei Complementar nº 57, de 21 de dezembro de 2017, e 

dá outras providências. 

(Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, de autoria do Vereador 

Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola e outros) 

 
 
 
 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

       
Art.1° Fica revogada a Lei Complementar n° 57, de 21 de dezembro de 2017, que 

"Altera a Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, que institui a Contribuição para 

Custeio da Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e dá outras 

providências".  

 
Art. 2° O Parágrafo único do Art. 1° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro 

de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1° (..)  

Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de 

energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens púbicos, e à 

instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública".  

 
Art. 3° O art. 4° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 4° A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia 

elétrica  constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora".  

 
Art. 4° O art. 5° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 5° As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de 

consumidores, a saber: 

CONSUMIDORES % 
RESIDENCIAL BAIXA RENDA 0,0% 
RESIDENCIAL BAIXA RENDA CONTINUADA - BPC 0,0% 
RESIDENCIAL BAIXA RENDA RES. 407 - NOVO 0,0%  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Caixa Postal 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA SP - Telefone (12) 3644-5600 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

RURAL - RESIDENCIAL 0,0% 
CONSUMO PRÓPRIO - PRÓPRIO 0,0% 
PODER PÚBLICO - ESTADUAL 3,0% 
PODER PÚBLICO - FEDERAL 3,0% 
RURAL - AGROPECUÁRIA 3,0% 
RURAL - AGROPECUÁRIA - IRRIGAÇÃO 3,0% 
RURAL - INDÚSTRIA RURAL 3,0% 
SERVIÇO PÚBLICO - ÁGUA, ESGOTO, SANEAMENTO 3,5% 
RESIDENCIAL 3,0% 
COMERCIAL 6,0% 
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATI 6,0% 
COMERCIAL - SERV. DE COMUNICAÇÃO E 
TELECOMUNICAÇÕES 6,0% 

COMERCIAL -SERV. DE TRANSPORTE, EXCL TRA 6,0% 
INDUSTRIAL 7,0% 

 
§ 1° O percentual da contribuição de energia elétrica será lançado individualmente, 

definido de acordo com a tabela, nas contas de energia elétrica sobre a importância 

paga do consumo de Kwh.  

§ 2° Estão isentos os consumidores da classe/categoria de baixa renda, conforme 

cadastro da Concessionária de Energia Elétrica, de acordo com as normas da 

Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL ou órgão regulador que vier a 

substituí-1a". 

 
Art.5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação 

 
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2018. 

 
 

 
Isael Domingues                                        
Prefeito Municipal                              
 
 
Maria de Fátima Bertogna 
Secretária da Fazenda e Orçamento 
 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 

outubro de 2018. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  

 


