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Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2018

P oder Legislativo

Convocada, farmacêutica é sabatinada pelos
vereadores e explica o funcionamento, o atendimento
e a falta de medicamentos na Farmácia Central

Câmara também aprovou retomada de área industrial da Fortserv Usinagem e Serralheria
Industrial. Prefeitura poderá disponibilizar o espaço para implantação de outra empresa no local
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou
na segunda-feira, dia
22 de outubro, a 36ª
Sessão Ordinária, no
plenário
Francisco
Romano de Oliveira.
Com apenas uma propositura na Ordem do
Dia, a Sessão transcorreu rápida e tranquila, devido a Sessão
Solene “Em Outubro,
Pense Rosa”, que foi
realizada após a reunião ordinária e faz
parte do calendário da
Campanha de combate ao câncer de mama,
realizado anualmente
em Pindamonhangaba.
O Projeto de Lei n°
114/2018, de autoria
do Poder Executivo,
que “Revoga a Lei Municipal n° 5.817, de 16
de setembro de 2015,
que autoriza a Permissão de Uso de Bem Público para a empresa
Fortserv Usinagem e
Serralheria Industrial
Ltda – EPP”, foi aprovado por unanimidade
pelos vereadores. Esta
proposta, trata-se de
Projeto de Lei que se
refere a retrocessão de
uma área pública para
o município que poderá dispor para futura
implantação
industrial.
Farmácia Central
Atendendo a convocação feita pelo Presidente da Câmara, Carlos Moura – Magrão
(PR), realizado atra-

vés do Requerimento
nº 2.107/2018, de 08
de outubro de 2018,
solicitando a presença
da Farmacêutica Lídia
Maria Barcha Giroldo
dos Santos, responsável pela Farmácia
Central e Assistência
Farmacêutica,
para
explicar aos vereadores desta Casa de Leis
e a população de Pindamonhangaba, sobre
o funcionamento e o
procedimento de atendimento da farmácia
municipal.
Durante 45 minutos, a farmacêutica foi
sabatinada e descreveu
todo o procedimento
realizado pela Farmácia Central. De acordo
com a farmacêutica Lídia, hoje, dos 417 itens
de medicamentos de
obrigatoriedade, apenas 11 faltam no setor
de dispensação. Todas
as faltas são alheias à
Secretaria de Saúde e

à Prefeitura. Há licitação, porém os medicamentos não são
entregues por vários
motivos entre eles por
falta no distribuidor,
falta no laboratório
que não está produzindo devido não ter
a matéria prima, também há casos em que
o fornecedor pede realinhamento de preços,
dai todo o processo
é enviado ao jurídico
da Prefeitura para ser
analisado e avaliado,
existindo, neste caso,
todo um procedimento
administrativo.
Quanto a realização
de compra emergencial, Lídia disse que
não é possível porque
existe uma licitação,
além do que, esta compra vai impactar diretamente as finanças do
município, sem uma
correta justificativa.
Ela afirma ainda
que a falta de medica-

mentos é muito baixa perante os itens da
obrigatoriedade (193
do Rename e 224 da
Remome, que é a lei
complementar), inclusive em relação a outros municípios, Pindamonhangaba
está
bem na área da saúde,
principalmente na dispensação de medicamentos, quase não há
falta, quando comparado aos municípios
vizinhos.
Na questão do atendimento, a responsável pela Farmácia
Central disse que o
funcionamento é das
07h30 às 17h00, porém a distribuição
de senhas é feita somente até as 15 horas,
mas existem exceções,
conforme a necessidade do paciente e do
medicamento. É feito
uma triagem, por bolsistas do PAD, na fila
de atendimento para

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A CÂMARA

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

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

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população
em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Projeto de Lei n° 115/2018,
que “Estima a receita e ﬁxa a despesa do Município para o exercício de 2019”, a ser
realizada no dia 06 de novembro do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano
de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, n°
860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.
Vereador Roderley Miotto
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

retirada de senhas,
que segue o protocolo:
Prioritário, comum e
especial. Os estagiários do ensino médio
atuam administrativamente e os estagiários
universitários, do curso de Farmácia, atuam
na dispensação dos
medicamentos.
A farmacêutica explicou ainda que a
dispensação dos medicamentos é feita diretamente ao interessado, podendo ainda ser
entregue a um parente
de 1º grau (pai, mãe ou
filho) ou ainda através
de autorização por escrito ou ao responsável pelo paciente.

Quanto ao componente
especializado
(alto custo) este necessita de um processo
de acordo com o protocolo clínico, aprovado por um auditor da
DRS, que após aprovação disponibiliza os
medicamentos através
de malotes que são
retirados e entregues
mensalmente, sendo
que
Pindamonhangaba faz hoje a intermediação de cerca de
2.500 processos entre
a DRS-17 (Taubaté)
levando a documentação, aguardando a
aprovação pela auditoria e a entrega aos
interessados.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
37ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
29 de outubro de 2018, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 58/2018, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Estabelecimentos que comercializam Gasolina informarem seus clientes se a Gasolina Comercializada é
Formulada ou Refinada”.
II. Projeto de Lei n° 83/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar”.
III. Projeto de Lei n° 98/2018, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que
“Proíbe a comercialização, distribuição e uso da linha chilena de óxido de
alumínio e silício, bem como o cerol (mistura de pós de vidro e cola de
madeira) e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 58/2018 - Este Projeto de
Lei refere-se a comercialização em em Pindamonhangaba de gasolina formulada
ou refinada. Uma portaria da Agência Nacional de Petróleo permite a formulação
do combustível. Embora a comercialização desse tipo de gasolina ser permitido,
os consumidores não tem acesso a informações a respeito do produto que estão
adquirindo e alguns testes feitos em laboratórios apontaram que a gasolina
“formulada”, apresentam diferenças em sua composição em relação a gasolina
refinada. Os resultados apontaram que além de menor massa, a gasolina
formulada também se mostrou mais volátil comprovadamente inferior em
rendimento e também na qualidade. Com isso supõe-se que seu consumo seja
maior, lesando, indiretamente, o consumidor. O projeto em tela tem o propósito
de proporcionar ao consumidor, o direito de saber qual produto realmente está
adquirindo, podendo optar por aquele que acredita ter mais qualidade, estando
ciente da diferença de preço, bem como da composição de uma ou outra, é que
se apresenta a presente lei, em que os estabelecimentos comerciais, deverão a
partir do momento em que a mesma entrar em vigor, informar aos clientes, as
especificações do produto comercializado.
Projeto de Lei nº 83/2018 - a presente propositura propõe a abertura de um
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no Departamento
Pedagógico, em função do superávit financeiro apurado em 2017 e adequação
de ações neste exercício.
Projeto de Lei nº 98/2018 - Esta proposta tem o intuíto de proibir a
comercialização, distribuição e o uso da linha chilena de óxido de alumínio e
silício, bem como o cerol (mistura de pó de vidro e cola de madeira), visando
evitar acidentes e até mesmo fatais com a utilização destes produtos.

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe César - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

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

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.091, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE COMBUSTÍVEL junto
à Secretaria Municipal de Serviços Públicos:
Art. 2º A Comissão será integrada pelos senhores:
I- GILMAR JESUS DOS SANTOS – matrícula 848097 – Encarregado de Setor – Secretaria
Municipal de Serviços Públicos/Departamento de Serviços Municipais;
II- JOSÉ CARLOS ALVES BATISTA – matrícula 50605 – Chefe de Serviço – Secretaria Municipal
de Serviços Públicos/Departamento de Serviços Municipais;
III- PAULO DONIZETE ARANTES – matrícula 126199 – Escriturário – Secretaria Municipal de
Serviços Públicos/Departamento de Serviços Municipais.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de setembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 5.103, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Elaine Cristina Ferreira, Auxiliar de
Escritório, para substituir o Coordenador de Gabinete, Sr. Olímpio Roberto Thomaz,
durante os períodos em que o mesmo encontrar-se em férias, de 08 a 22 de outubro
de 2018 e de 19 de novembro a 03 de dezembro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
08 de outubro de 2018.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.095, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos
termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, e nos termos do Ofício 215/2017-DLeas da Câmara de Vereadores,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inc. VI do art. 1º da Portaria Geral nº 5.062, de 20 de agosto de 2018 que constitui
a Comissão Acompanhamento do Convênio nº 01/2018 para fiscalização e monitoramento
dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia, que passa a vigorar com a seguinte
representação:
“...
IV – Câmara Municipal de Vereadores
- Vereador Jorge Pereira Alves
- Vereador Roderley Miotto Rodrigues
..”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 5.099, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve DESIGNAR a Sra. Andréa de Fátima Louzada, Atendente, para substituir o Assessor de
Gabinete, Sr. Nécio Pereira da Silva, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias,
de 1º a 20 de outubro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro
de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 18 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.107, DE 25 DE AGOSTO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 6.105, de 12 de março de 2018, que institui o
Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba,
regulamentada pelo Decreto nº 5.509, de 05 de abril de 2018;
Considerando o pedido de adesão ao PDV, através de requerimento próprio pelos servidores a
seguir elencados;
Considerando o parecer favorável das respectivas secretarias e o deferimento do Chefe do
Executivo;
Considerando a ciência dos servidores sobre o deferimento dos seus pedidos de adesão ao PDV;
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 29 de outubro de 2018, o servidor público municipal, a seguir
relacionado, do quadro efetivo de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, nos
termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV:
MATRÍCULA
589800

EMPREGO
Agente de Segurança

PROCESSO
18207/2018

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 175/2018 (PMP 28211/2018)
Para “aquisição de creme de barreira para atender o paciente Luiz Otávio Laurindo, conforme
mandado judicial nº 8543-35.2011.8.26.0445-2014”, com entrega dos envelopes até dia 13/11/18
às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 179/2018
Para “aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 09/11/18 às 08h e início da sessão às
08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
fls. 139
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1003001-09.2017.8.26.0445 e o código 4A660B2.

fls. 139

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de MARCIA DE ALVARENGA, em virtude da
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento
do credor fiduciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em
mora, correspondente à quantia de R$ 15.961,84 em 23/10/2018, além das despesas
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de
financiamento imobiliário nº 057.411.727, firmado em 17 de abril de 2015, garantido
por alienação fiduciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.164, tendo por objeto
o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150,
APTO 106, BLOCO 15, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.172, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.
Autoriza a desafetação de parte área objeto da matrícula nº 37.025 para fins de compensação
ambiental.
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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desmembrar e desafetar parte
de área objeto da Matrícula n. 37.025 destinada à construção de campo de futebol e um centro
comunitário e destiná-la a área verde municipal.
Parágrafo único. A área a que se refere o caput tem as seguintes medidas e confrontações:
“Descrição das medidas e confrontações: inicia-se no ponto “O-1”, ponto este distante 107,51m
(cento e sete metros e cinquenta e um centímetros) do ponto “P” originário da matrícula nº
37.025; deste ponto segue numa extensão de 114,57m (centro e quatorze metros e cinquenta
e sete centímetros) no ruma magnético 54°50’00’’NE até encontrar o ponto denominado “O-2”
confrontando com a área remanescente da matrícula nº 37.025; deste ponto segue o Ribeirão
existente numa extensão de 176,30m (Cento e setenta e seis metros e trinta centímetros) até
encontrar o ponto denominado “B” confrontando com propriedade de Paulo Fernando Queiroz; do
ponto “B” segue com o rumo 62°01’00’’SW numa extensão de 19,20m (dezenove metros e vinte
centímetros) até encontrar o ponto denominado “O” confrontando com propriedade de Juceli Paula
Silva; do ponto “O” segue rumo 35°10’NW até encontrar o ponto “O-1”, origem deste caminhamento,
encerrando a área de 11.040,00 m² (onze mil e quarenta metros quadrados) confrontando com a
área desmembrada de propriedade de Benedito Ruivo e Maria Helena P. Ruivo.”
Art. 2º A desafetação e afetação a que se refere o artigo anterior é necessária para fins de
conclusão do processo de regularização fundiária do Núcleo Queiroz, em cumprimento ao disposto
no art. 7º, §1º da Resolução SMA n.º 31/09.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Marcela Franco Moreira Dias
Prefeito Municipal
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 09 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 93/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1003001-09.2017.8.26.0445 e o código 4A660B2.

NOME DO SERVIDOR
Daniel Pereira de Paula

LEI Nº 6.174, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018.
Revoga a Lei Municipal nº 5.817, de 16 de setembro de 2015, que autoriza a Permissão de Uso
de Bem Público para a empresa FORTSERV USINAGEM E SERRALHERIA INDUSTRIAL LTDA
– EPP.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores de aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica revogada a Lei Ordinária nº 5.817, de 16 de setembro de 2015, que autoriza a
Permissão de Uso de Bem Público para a empresa FORTSERV USINAGEM E SERRALHERIA
INDUSTRIAL LTDA – EPP.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e Publicada nesta Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 114/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.096, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e
nos termos do §2º do art. 9º da Lei nº 5.801, de 1º de julho de 2015, e nos termos do Ofício
215/2017-DL-eas da Câmara de Vereadores,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inc. II do art. 1º da Portaria Geral nº 5.072, de 20 de agosto de 2018 que constitui
a Comissão de Acompanhamento para fiscalização e monitoramento dos serviços executados no
Pronto Socorro Municipal, que passa a vigorar com a seguinte representação:
“...
II - Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
- Vereador Jorge Pereira Alves
..”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Memo 444/18-SES/JUD

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

LEI Nº 6.170, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018.
Altera e Acrescenta dispositivos na Lei Ordinária nº 5.318/11 que dispõe sobre a Organização,
Estruturação, Plano de Empregos Públicos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do
Magistério Público do Município de Pindamonhangaba 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 A Lei Ordinária nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“CAPÍTULO V – DA JORNADA DE TRABALHO
Seção I – Da Carga Horária do Professor de Educação Básica I
Art. 19 ( ...)
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) período diurno e/ou noturno,
restrito a 02 (dois) horários por unidade escolar.
§2º Caso coincidam os Horários de Trabalho Pedagógico (HTPC) de professores que detenham
duas matrículas nesta Rede Municipal de Ensino, será permitido o cumprimento de um dos horários
em outra Unidade Escolar desta Rede Municipal.“
“Seção V – Da Premiação
...
Art. 30 (. . . )
I – FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
(. . .)
Alínea c - (Revogado)
§1º Para fins de premiação serão consideradas as faltas de qualquer natureza, excetuadas as
elencadas nos arts. 131 e incisos e 473 e incisos da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como
o previsto no art. 320, §3º da CLT, licença-maternidade prevista no art. 7º, XVIII da Constituição
Federal e licença-paternidade amparada pela Constituição Federal em seu art. 7º, XIX e art.10 §1º
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
§2º (Revogado)
II – FORMAÇÃO PERMANENTE
(...)
§ 3º (Revogado)
(...)
§ 5º A Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba por meio de seu Departamento
Pedagógico regulamentará, por Portaria, os critérios necessários para validação dos certificados
relativos às ações formativas realizadas por proponentes outros, que não esta Secretaria,
considerando o reconhecimento do órgão emissor do certificado, a carga horária, a frequência
obtida e a pertinência do tema abordado.
III- QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO
(...)
Alínea c (Revogado)
Alínea d (Revogado)
§1º Serão consideradas no item responsabilidade social e cidadania as ações educativas
planejadas, realizadas e registradas que beneficiem a comunidade interna e externa à Unidade
Escolar com critérios a serem definidos em Portaria, regulamentados pela Secretaria de Educação
e Cultura.
(...)
§3º (Revogado)
§4º (Revogado)”
“Art. 31 (...)
§2º É de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, por meio de seu Departamento
Pedagógico, oferecer e comprovar a oferta anualmente, de ações de formação permanente que
incidam sobre as horas necessárias para que cada docente desta Rede Municipal possa realizar,
pelo menos, a metade de suas horas de formação em ações e formações implementadas pela
Secretaria.
§3º As ações de formação permanente realizadas pela Secretaria de Educação e Cultura poderão
ocorrer em período de recesso escolar e planejamento, respeitando-se os trinta dias de férias
anuais.”
Art. 2º O Anexo IX da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, é alterado passando a vigorar na
forma do Anexo desta Lei.
Art. 3º Ficam revogadas a alínea “c” e o §2º do inc. I, o §§3º e 4º do inc. II, as alíneas “c” e “d” e os
§§4º e 5º do inc. III do art. 30.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de outubro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IX: PREMIAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
CRITÉRIOS
DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS
Frequência entre 196 e 200
dias letivos
1- Frequência
Frequência Individual
Frequência entre 194 e 195
dos
(dias
letivos)
dias
letivos
Profissionais
Frequência entre 192 e 193
do Magistério
dias letivos
Frequência entre 190 e 191
dias letivos
Frequência nas reuniões entre
34 e 36
Frequência
Individual Frequência nas reuniões entre
em HTPC
32 e 33
Frequência nas reuniões entre
30 e 31
Frequência nas reuniões entre
28 e 29
Número de horas igual ou
maior que 100 horas
Ações de Formação Número de horas maior que
2-Formação
Continuada
75 e menor que 100
Permanente
Número de horas maior que
50 e menor que 75
Número de horas maior que
25 e menor que 50
Ações
educativas
com
impacto na comunidade
Responsabilidade Social escolar – 02 ações/ano
e Cidadania
Ações
educativas
com
3- Qualidade
impacto na comunidade
social da educação
escolar – 01 ação/ano
Alcance das expectativas
mínimas (média das turmas)
– 90 a 100 %
Desempenho Escolar
Alcance das expectativas
mínimas (média das turmas)
– 80 a 89,9%
Alcance das expectativas
mínimas (média das turmas)
– 75 a 79,9%
Alcance das expectativas
mínimas (média das turmas) 70 a 74,9%

%
30
20
10
5
15
12
9
6
30
24
17
8
15
7
10
8
6
4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.092, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE MATERIAL junto à
Secretaria Municipal de Serviços Públicos:
Art. 2º A Comissão será integrada pelos senhores:
I- JOSÉ ANGELO CASALI – matrícula 46160 – Mestre de Obras e Serviços – Secretaria Municipal
de Serviços Públicos/Departamento de Serviços Municipais;
II- JOSÉ DE ARIMATEA PENHA FRANCO – matrícula 847104 – Ajudante – Secretaria Municipal de
Serviços Públicos/Departamento de Serviços Municipais;
III- MABEL FRANCO DE ASSIS DE SOUZA – matrícula 846917 – Oficial de Administração –
Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de setembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de THALITA ALVES DE SOUZA, em virtude da
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento
do credor fiduciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em
mora, correspondente à quantia de R$ 16.630,32 em 23/10/2018, além das despesas
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de
financiamento imobiliário nº 057.412.376, firmado em 31 de maio de 2016, garantido
por alienação fiduciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.032, tendo por
objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES
Nº 150, APTO 102, BLOCO 11, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO
CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob
pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da
credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de MICHEL THOMAS DOS SANTOS
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e
atendendo ao requerimento do credor fiduciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 15.045,34
em 23/10/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital
e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de
prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 057.411.380, firmado
em 15 de dezembro de 2014, garantido por alienação fiduciária, registrada sob nº
04, na matrícula nº 61.941, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 107, BLOCO 08, ED. PARQUE
PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP
12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

