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Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2018

P oder Legislativo

Vereadores derrubam Projeto
que previa cobrança abusiva da
Contribuição de Iluminação Pública –
CIP em Pindamonhangaba

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Em sessão extraordinária, Veto foi
derrubado e Lei Complementar que acaba
com a cobrança abusiva foi publicada no
jornal Tribuna do Norte em 17 de outubro
Os vereadores de
Pindamonhangaba acabaram nesta quarta-feira, dia 10 de
outubro, com as cobranças abusivas da
CIP (Contribuição de
Iluminação Pública)
em nossa cidade. Após
diversas reuniões com
diretores e técnicos da
empresa concessionária EDP Bandeirante, os parlamentares
derrubaram o Veto
nº 07/2018, de autoria do Poder Executivo que determinava o
veto total ao Projeto
de Lei Complementar
(PLC) nº 04/2018.
A sessão extraordinária que determinou
o fim da cobrança abusiva da CIP aconteceu
na quarta-feira, dia
10 de outubro. No início da sessão foi lido
o parecer técnico da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e o teor apontava que
os membros da Comissão eram “contrários” ao Veto proposto
pelo Executivo. O Departamento Jurídico
da Casa também deu
“parecer contrário” ao
Veto. Com isso, a votação seguiu em frente e
o Veto do Prefeito foi

rejeitado pelo plenário por unanimidade.
Com a aprovação, os
vereadores
fizeram
cessar a cobrança desta Contribuição de Iluminação Pública - CIP
em Pindamonhangaba.
Assim, no dia 11
de outubro, o Departamento
Legislativo
oficiou à Chefia do
Executivo Municipal,
comunicando a rejeição do Veto, para que
sua promulgação fosse feita em 48 horas.
O Departamento Legislativo cumprindo
o rito oficial, encaminhou a documentação
ao Prefeito com a decisão dos parlamentares e, no dia 15 de
outubro, o Executivo
informou à Câmara – por meio de ofício – que promulgaria
a Lei Complementar
61/2018, o que acabou
acontecendo no dia 17
de outubro de 2018,
na página 5, do jornal
oficial do município –
TRIBUNA DO NORTE, quando foi divulgada a íntegra da Lei.
Mesmo com a garantia da promulgação, nos dias seguintes, a Mesa Diretora

da Câmara cobrou do
Executivo uma ação
efetiva para cessar
a cobrança abusiva
da CIP. No dia 18 de
outubro, após fortes
questionamentos da
Mesa Diretora da Câmara, o Prefeito encaminhou à Câmara
a cópia do ofício nº
2.331/2018 – GAB, em
que comunica à EDP

Bandeirante as alterações ocorridas nas no-

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)

minação Pública) em
Pindamonhangaba.

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

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

%

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

0,0%

RESIDENCIAL BAIXA RENDA CONTINUADA - BPC

0,0%

RESIDENCIAL BAIXA RENDA RES. 407 - NOVO

0,0%

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

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%

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA CONVIDA 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 9 horas, 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.

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 substituí1a”.
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
Cópia do Ofício da Prefeitura à EDP Bandeirante que pede a retomada da cobrança
da CIP aos valores constantes na Lei de 2014

vas alíquotas da CIP
(Contribuição de Ilu-

Cópia da Lei atual que revogou a Lei nº 57/2017, retornando a cobrança da CIP aos
valores constantes na Lei de 2014

Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

Vereador Roderley Miotto
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES –
FEIRA NATALINA 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Portaria nº09/2.018 da Secretaria de Educação e Cultura
Disciplina o Processo de Atribuição de Classes
Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011, que dispõe sobre organização, estruturação, plano
de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de
Pindamonhangaba,
RESOLVE:

Portaria nº 08/2018 da Secretaria de Educação e Cultura, de 31 de outubro de 2018
Regulamenta o Processo de Remoção de Docentes
Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei nº 5318, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre organização, estruturação, plano de
empregos públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de
Pindamonhangaba,

Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2.019 e disciplinar as providências que seguem:

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Estabelecer disposições sobre a remoção de docentes da Rede Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2019 e disciplinar as providências que seguem:

Art. 2º Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divulgação, à
execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de que trata esta
Portaria.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 3º Compete ao Secretário de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para o correto
cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de atribuição de classes conforme
tempo de serviço computado pela Diretoria do Departamento de Educação e em consonância com o
artigo 41 da Lei Municipal 5.318/2.011.
Art. 4º A atribuição de classes para 2.019 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 37 da Lei
Municipal 5.318/2.011:
I-

Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de Educação Infantil e
Ensino Fundamental;

II- Segunda fase: no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das
Nações, Pindamonhangaba, SP, no caso dos Projetos Pedagógicos Especiais;
III- Terceira fase: no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das
Nações, no caso de classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, se ainda houver
classes vagas ou novas classes, não atribuídas na primeira fase.

PREFEITURA
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DE
Parágrafo único.
Concluído o processo
de atribuição,
osPINDAMONHANGABA
docentes efetivos aos quais não houver classe
EDUCAÇÃO
E CULTURA
vaga, terão atribuídas uma SECRETARIA
sede de exercícioDE
e ficarão
à disposição
da Secretaria de Educação e Cultura
DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO
para atendimento a plantões e substituição
de docentes
em caso de faltas, licenças e afastamentos
temporários.
Art. 5º Conforme lei 5.318/2.011, os docentes efetivos sem classe para os quais não houver classes
vagas, terão
atribuídas uma sede de controle de frequência para o ano de 2.019.
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Parágrafo único – Esta atribuição também obedecerá rigorosamente a classificação e ficarão à
disposição da Secretaria de Educação e Cultura para:
I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede de controle de
frequência ou nas escolas municipais e CMEIs da Rede Municipal:
II- Atividades correlatas à docência, de acordo com o Anexo V da lei 5.318/11
Art. 6º Serão atribuídas em caráter de substituição para os docentes da Rede Municipal que não tiveram
salas atribuídas na primeira fase, em 01 de fevereiro de 2.019, com início às 9h, no Teatro Galpão, sito a
Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750- Parque das Nações, nesta, as salas consideradas de
afastamento para:
I - Para Suporte Pedagógico. (Diretor de Departamento, Gestoras Regionais de Educação Básica)
II - Para afastamento prolongado do titular de classe
III – Projetos Especiais (EJA, SRM, NAP, CASA VERDE)
DA CONVOCAÇÃO
Art. 7º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no exercício de 2.018.
§ 1º O docente, caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de classe, poderá outorgar
procuração específica para tal fim desde que o procurador seja maior e não seja funcionário público,
exceto no caso de cônjuge ou parente até segundo grau.
§ 2º O professor readaptado em caráter definitivo está dispensado da participação no processo de
atribuição de classes.

Art. 1° Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divulgação, à
execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de que trata esta
Portaria.
Art. 2° Compete ao Secretário de Educação e Cultura tomar as providências necessárias para o correto
cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de remoção de docentes conforme
tempo de serviço computado pela Diretoria de Departamento de Educação e em consonância com o
artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.

Art. 3º O processo de remoção para exercício docente em 2019, obedecerá aos procedimentos
disciplinados, conforme segue:
I-

A lista classificatória dos docentes da Rede Municipal de Ensino será publicada dia 13/11/2018,
no site oficial da Prefeitura Municipal, www.pindamonhangaba.sp.gov.br e no Jornal Tribuna
do Norte.
II- As vagas iniciais, definidas como classes vagas ou novas de Educação Infantil ou Ensino
Fundamental retratam a situação existente na Unidade Escolar com data base de 31/10/2018.
III- A publicação da quantidade de vagas iniciais por unidades de ensino, será divulgada no dia
10/12/2018, no site oficial da Prefeitura Municipal e no Jornal Tribuna do Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos, com classe livre atribuída em 2018, interessados na remoção
será feita em formulário on line, sendo de responsabilidade de cada docente interessado, nos
dias 03/12/2018 até às 17h de 04/12/2018.
V- Após análise, as inscrições poderão ser indeferidas caso se verifique equívocos ou inconsistência
nos dados.
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VIII-

IX- A lista das vagas potenciais, ou seja, as que surgirem em decorrência da inscrição na remoção,
será publicada no site oficial da Prefeitura Municipal em 10/12/2018 e no Jornal Tribuna do
Norte, no dia 11/12/2018.
X- A indicação, pelos docentes inscritos no processo de remoção, de até 3 (três) opções que
poderão versar tanto para as vagas iniciais quanto para as potenciais, será em formulário on
line, no período de 10/12/2018 partir das 18h até as 15h de 11/12/2018.
XI- O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2018 que não indicar as opções tanto
para as vagas iniciais e/ou potenciais terá sua participação no processo de remoção anulada.
XII- A publicação do resultado do processo de remoção será feita dia 12/12/2018, a partir das 15
horas, divulgada no site oficial do munícipio e no jornal Tribuna do Norte no dia 13/12/2018.
XIII- O recurso referente ao resultado da Remoção deve ser interposto entre os dias 12/12/2018 e
13/12/2018 após sua divulgação, tendo o Secretário de Educação e Cultura que publicar o
resultado do recurso até 14/12/2018.
§1º Não serão recebidas inscrições ou apontamentos de opções fora das datas previstas nesta Portaria.

DA CLASSIFICAÇÃO

§2º O docente efetivo com classe atribuída no exercício de 2018 ao fazer sua inscrição para o processo
de remoção estará abdicando de sua lotação atual, caso venha a concretizar o ato de remoção.
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I- Classificação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso do docente,
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descontadas as faltas injustificadas.

DA CARGA HORÁRIA
Art. 10 A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para modalidade de Educação Infantil e
de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art. 11 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga horária de trabalho
dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno e/ou noturno
restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, definido conforme orientação da circular nº 020/2018
do Departamento Pedagógico.
§ 2º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC.
Art. 12 Os professores que possuem segundo cargo na Rede Municipal de Pindamonhangaba, caso
coincidam os horários de HTPCs, realizarão o segundo em outra unidade a ser definida pela Secretaria
de Educação. (Artigo 1º da lei nº 6.170 de 05 de outubro de 2.018, que acrescenta o § 2º ao artigo 19 da
Lei 5.318/2.011).
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES
Art. 13 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no período de 17 a 21/12/2.018, na sede de
exercício do docente, nas Unidades Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Posteriormente será enviado o cronograma definido os horários de atribuição de cada unidade escolar.
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que as Gestoras Regionais de Educação
Básica atribuirão as classes de acordo com a classificação dos docentes dentro da unidade.
§ 2º O docente removido em 12/12/2.018, participará da atribuição de classes juntamente aos docentes
da sua nova sede de controle de frequência.
Art. 14 A segunda fase da atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, ocorrerá no dia 01 de
fevereiro 2.019, a partir das 9h, no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque
das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito nos Projetos Pedagógicos
Especiais. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO
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Art. 16 Nas situações disciplinadas pelo parágrafo único do artigo 4° desta portaria os docentes efetivos
aos quais não houver classe vaga, terão atribuição de classes designada para o dia 04 de Fevereiro de
2.019 às 14h, no Teatro Galpão, Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, Bairro Parque das Nações,
Pindamonhangaba, SP, seguindo a lista classificatória publicada.
DOS DOCENTES ADIDOS
Art 17 Considera-se adido o professor que se encontra sem classe atribuída na sede por impossibilidade
de criação ou manutenção de classes na unidade escolar.
§ 1° O docente adido deverá participar do processo de atribuição de classe na 1ª e 3ª fases, podendo
fixar nova sede de exercício nas salas livres datadas em 31 de outubro de 2.018.
§ 2º Nas situações elencadas pelo parágrafo único do artigo 4° desta portaria, poderá o docente adido
participar do processo para atendimento de substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou
afastamentos.
§ 3° No tocante a fixação de nova sede o docente considerado adido no ano de 2.019, poderá fixá-la na
terceira fase do processo de atribuição de classe de 2.019 ou aguardar novo processo de atribuição de
classe em 2.020.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 As dúvidas referentes ao processo de atribuição deverão ser protocoladas na Secretaria de
Educação e Cultura em até 3 (três) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 19 Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes devem ser interpostos no prazo de
até 2 (dois) dias úteis após a finalização de cada fase, tendo o Secretário de Educação e Cultura o
mesmo prazo para decisão.
Art. 20 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Educação e Cultura, que poderá solicitar
informações e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos do município para dirimir eventuais
dúvidas e omissões.
Art. 21 Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que deverá ser lavrada e
assinada durante todas as etapas do referido processo.
Art. 22 Não serão admitidas mudanças após a assinatura da ata de atribuição.
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Parágrafo único. Para eventuais necessidades de suprir vagas no ano letivo de 2.019, os docentes
efetivos sem classe serão convocados, seguindo com rigor a ordem de classificação na unidade de
controle de frequência do docente.
Art. 25 Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados.
Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

§3º Após realizadas as inscrições e indicadas as opções para o processo de remoção, não será permitida
a desistência pelo docente.
DA CONVOCAÇÃO
Art. 4º Estão sujeitos ao processo de remoção de classes todos os docentes da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba que já tenham fixado suas sedes de exercício em anos anteriores e que
optarem por participar do processo.
§1° – Os docentes que se encontram afastados, nos termos elencados no Art. 44 da Lei nº 5.318/11, por
licença saúde, licença maternidade ou paternidade, dentre outros descritos nos Art. 131 e incisos e 473
da Consolidação das Leis Trabalhistas poderão participar do processo de remoção de classes desde que
seja nomeado procurador legal para respectivo acompanhamento do processo.
§2° – Os docentes impossibilitados de acompanharem o processo de remoção, deverão outorgar
procuração específica para esse fim, desde que o procurador seja maior e não seja funcionário público,
exceto no caso
de cônjuge ou parente
até segundo grau.
PREFEITURA
MUNICIPAL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
§3° – O docente adido poderá optar DEPARTAMENTO
por participar do processo
de remoção de sede, respeitando-se a lista
DE EDUCAÇÃO
classificatória geral dos docentes do município.
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 5º A classificação dos docentes que atuam na Rede Municipal, de acordo com o art. 41 da Lei
Municipal 5318/2011, será feita obedecendo aos seguintes critérios:
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I- Classificação atual: pontuação
gerada com base na nota do concurso de ingresso do docente,
acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, no período de 01/11/2017 à
31/10/2018.

II- Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto por dia),
descontadas as faltas conforme art. 44 da Lei Municipal 5318/2011.
DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 6º A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para a modalidade de Educação Infantil
e de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art. 7º O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga horária de trabalho
dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno e/ou noturno
restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, definido conforme orientação da circular nº 020/2018,
do Departamento Pedagógico.
§ 2º – Caso coincidam os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de professores que
detenham duas matrículas nesta rede municipal será oferecido o cumprimento de um dos horários em
outra unidade escolar da rede. (artigo 1° da lei N. 6.170 de 05 de Outubro de 2018 que acrescenta o § 2º
ao artigo 19 da Lei 5318/2011).
§ 3º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC antes de efetivar as
indicações para a remoção.
DA REMOÇÃO
Art. 8º A remoção dos profissionais do magistério seguirá a mesma classificação estabelecida na Lei nº
5318/11 para o processo de atribuição de classes.
Parágrafo único: A remoção dos profissionais do magistério seguirá rigorosamente a ordem de opções
realizadas pelo candidato.
Art. 9º O docente removido em 12/12/2018, participará da atribuição na nova sede de exercício do
docente, nas unidades municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental;
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Art. 10 Os termos da Portaria Municipal
deverão ser amplamente divulgados nas Unidades Escolares,
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
no Site do Município e no Jornal Tribuna do Norte.
Art. 11 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Educação e Cultura, que poderá solicitar
informações e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos do município para dirimir eventuais
dúvidas e omissões.
Art. 12 As dúvidas referentes ao processo de remoção deverão ser protocoladas na Secretaria de
Educação e Cultura em até três (03) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 13 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de remoção de docentes para o
ano letivo de 2019.

A Feira Natalina será realizada nos dias 07 a 23 de dezembro de 2018, na área central da cidade
(Praça Monsenhor Marcondes e Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz), sendo aberto ao público
em geral. Serão disponibilizados 46 espaços a serem divididos da seguinte forma:
Grupo A (26 espaços) – Vendedores ambulantes de salgados, lanches, churrasco, crepes, porções,
Yakissoba, churros, água, suco, refrigerante e cerveja, que ﬁcará localizado na Rua Capitão José
Martiniano Vieira Ferraz, na lateral do mercado municipal.
Grupo B (20 espaços) – Vendedores ambulantes de doces, brinquedos, pipoca, algodão doce, sorvete,
água, suco, refrigerante e cerveja, que ﬁcará localizados na Praça Monsenhor Marcondes, na rua do
Banco do Brasil.
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros por três metros, previamente indicados
e cedidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
b) Não será permitido mesclar produtos do grupo A com produtos do grupo B, uma vez que possuem
locais de venda distintos;
c) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura com relação a
eventos anteriores, se for o caso;
Aos vendedores que forem vender EXCLUSIVAMENTE algodão doce, serão disponibilizadas 4
(quatro) vagas sem ponto ﬁxo demarcados.
1 – Das inscrições:
1.1
– As inscrições para os interessados em participar do sorteio para vendedor ambulante
na Feira Natalina deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, nos dias 31 de
Outubro, 01 e 05 de novembro no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência atual em nome do requerente;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Deverá o vendedor ambulante preencher os produtos desejados apenas de uma das colunas
do requerimento.
1.5.1 – Quando assinalado produtos em grupos (colunas) diferentes, serão descartados os produtos da
coluna com menos produtos assinalados.
1.5.2 – Em caso de igualdade será descartada a coluna do Grupo B
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– Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de brinquedos alimentos e bebidas, na feira natalina nos
espaços supracitado, sendo a localização das barracas indicadas e cedidas pela Administração Pública
e deﬁnidas por sorteio público, bem como o comércio de algodão doce, sem ponto ﬁxo.
2.1.1 – Não será liberada a venda de bebidas destiladas, sendo cerveja a única bebida alcoólica
permitida a comercialização;
2.2 – A venda de bebida deve ser feita EXCLUSIVAMENTE em latas ou recipientes de plástico, estando
o vendedor que não cumprir a determinação sujeito a autuação e cassação da devida licença conforme
previsto na legislação vigente.
2.3 – O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá exclusivamente
durante as atividades da Feira Natalina 2018;
2.4 – O horário de início das atividades será diariamente às 18h e término das mesmas impreterivelmente
às 22h59 de cada dia de evento.
2.4.1 – O vendedor que não encerrar as atividades conforme item 2.4 será autuado e terá sua licença
cassada;
2.5 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.6 – Durante o evento, o credenciado deverá manter na barraca consigo a devida licença emitida pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.7 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por
procuração ou preposto;
3

– Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas/localização do vendedor, será aberto ao público, realizado mediante a
presença dos interessados no dia 06/11/17 no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, da seguinte forma:
9h30 – Vendedores ambulantes de doces, brinquedos, pipocas, algodão doce, sorvete, água, suco,
refrigerante e cerveja (GRUPO B)
14h – Vendedores ambulantes de salgados, lanches, churrasco, crepes, porções, yakissoba, água,
suco, refrigerante e cerveja (GRUPO A)
3.1.1 – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
3.1.2 – As identiﬁcações se encerrarão as 09h30 para o início do sorteio do grupo B e as 14h para
início do sorteio do grupo A, caso haja ﬁla, serão distribuídas senhas em ordem decrescente para não
haver atraso;
3.1.3 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas comportadas no auditório, o sorteio passará
a ser realizado em local previamente informado através dos veículos oﬁciais de comunicação da
Prefeitura (site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna do Norte) em local
visível a partir do dia 05/11/2017;
3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado anteriormente que
estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo setor de
Protocolo no momento da inscrição;
3.3 – O sorteio irá deﬁnir por ordem crescente a localização dos vendedores que irão exercer a
atividades nas barracas durante a feira natalina da seguinte forma:
a) GRUPO B – O sorteio do grupo B se dará no dia 06/11/2017 às 09h30 e será realizado da seguinte
forma:
- Serão sorteadas 4 (quatro) vagas de vendedores exclusivamente de algodão doce sem ponto ﬁxo.
Para esta categoria serão sorteados 2 (dois) suplentes;
- Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para os vendedores ambulante em pontos ﬁxos em barracas;
- Serão sorteados 10 (dez) suplentes.
b) GRUPO A – O sorteio do grupo A se dará no dia 06/11/2017 às 14h e será realizado da seguinte
forma:
- Serão sorteadas 26 (vinte e seis) vagas para vendedores ambulantes que apresentarem, ao menos
dois comprovantes de participação de eventos em 2017
- Serão sorteados 13 (treze) suplentes;
- Serão sorteadas 2 (duas) vagas para vendedores ambulantes de churrasco. Para esta categoria será
sorteado 1 (um) suplente.
4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 27, 28, 29/11/2018 das 8h00 às 17h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
4.2 – A não retirada do boleto até as 17h00 do dia 29/11/18 acarretará na perda da vaga e convocação
dos suplentes;
4.2.2 – A perda da vaga também ocorrerá se o ambulante que retirou o boleto não apresentá-lo pago
para retirada do alvará até as 17h do dia 30/11/2018.
4.3 – Os suplentes, se houver, serão contatados pelo telefone informado em sua inscrição no dia
29/11/18 e 30/11/18, devendo retirar sua licença no próximo dia útil;
4.4
– Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
5 – Da taxa de alvará
5.1 – Os vendedores ambulantes contemplados, bem como os suplentes que vierem a ser chamados
para substituir os sorteados desistentes, deverão repassar à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
a título de Licença Especial os valores:
GRUPO A – 2,5 UFMP (duas virgula cinco Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba. R$
220,45 (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco centavos);
GRUPO B – 2,5 UFMP (duas virgula cinco Unidades Fiscais do Município de Pindamonhangaba).
R$220,45. (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco centavos);
ALGODÃO DOCE/PIPOCAS – 1,5 UFMP (uma virgula cinco Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba). R$ 135,27 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos);
5.2 – A taxa poderá ser dividida em até duas vezes, sendo o vencimento da primeira parcela no
momento da retirada da licença e a segunda até o dia 15/12/2018
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas deverão ter tamanho máximo de três metros por três metros;
6.2 – A Prefeitura não disponibilizará energia para as barracas durante o evento;
6.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
6.4 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora do espaço de 3m por 3m destinados à barraca;
6.4.1 – Não será permitido a colocação de carrinhos ou qualquer outra forma de preparação ou venda
de produtos fora do espaço da barraca;
6.5 – Não serão feitas trocas de localização das barracas ou pipoqueiros, salvo motivo de força maior,
devidamente expresso pela ﬁscalização;
6.6 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebida alcoólicas, exceto cerveja;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos;
6.6.4 – Vanda de bebidas em vasilhames que não sejam de plástico ou lata;
6.6.5 – Colocação de mesas, cadeiras e demais objetos citados anteriormente fora da barraca;
6.6.6 – Ausência da pessoa credenciada no ato da ﬁscalização;
7 – Da Energia Elétrica
7.1 – A prefeitura não disponibilizará energia elétrica para as barracas durante o evento;
7.2 – Caso seja de comum acordo entre os vendedores a solicitação da ligação de energia para o
evento, os sorteados deverão - após o término do sorteio do grupo A às 15h - indicar um representante
que irá levar o Termo de Autorização para ligação para a EDP.
7.3 – Para melhor atender ao item 7.2, pede-se a presença de todos os sorteados, ou seus
representantes munidos de procuração para se reunirem e decidirem quanto a Energia Elétrica no dia
06/11/2018 às 15h00

8 – Cronograma
Data

Horário

Inscrição

31/10, 01 e 05/11/2018

Das 8h às 17h

Sorteio Grupo B

06/11/2018

09h30

Sorteio Grupo A e Algodão doce

06/11/2018

14h00

Entrega das Licenças

27, 28 e 29/11/2018

Das 8h às 17h

Contato com eventuais suplentes

29 e 30/11/2018

Das 8h às 17h

Retirada das Licenças pelos suplentes

Dia útil após o contato

Das 8h às 17h

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2018.

Pindamonhangaba, 31 outubro de 2.018.

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Setor de
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação de
ambulantes interessados em comercializar alimentos, brinquedos e bebidas na Feira Natalina 2018.

c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, assinalado TODOS os
produtos a serem comercializados;

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 3ª fases, os que
chegarem atrasados e nos casos disciplinados pelo parágrafo único do artigo 4º desta portaria, terão
classe atribuída compulsoriamente ao final do processo realizado no dia.

Art. 9º A classificação dos docentes, de acordo com o art. 41 da Lei Municipal 5.318/2.011 será feita
obedecendo aos seguintes critérios:
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Júlio César Augusto do Valle
Secretária de Educação e Cultura

PORTARIA GERAL Nº 5.106, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018.
Estabelece orientações acerca do recesso para comemoração das festas de ﬁnal de ano.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º O recesso para comemoração das festas de ﬁnal de ano (Natal e Ano Novo) compreenderá os
períodos de 26 a 28 de dezembro de 2018 e de 2 a 4 de janeiro de 2019.
§1º Os servidores poderão aderir ao recesso optando por um dos períodos mencionados no caput, sob
aprovação da cheﬁa, preservando os serviços essenciais.
§2º A compensação deverá ser feita em 30 (trinta) minutos ou 1 (uma) hora diária, mediante a
antecipação do início da jornada de trabalho ou de sua extensão, respeitado o horário de funcionamento
do Setor e garantido que, na permanência para além da jornada, o servidor efetivamente exerça as
atividades de sua competência.
§3º A compensação de horário de que trata a presente portaria poderá ser concluída até mês de
março/2019, e deverá ser estabelecido pela cheﬁa imediata.
§ 4º O servidor que não compensar as horas usufruídas em razão do recesso sofrerá desconto na sua
remuneração, proporcionalmente às horas não compensadas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Fabricio Augusto Pereira
Prefeito Municipal
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
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==============================================================
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
*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016)
Na edição do dia 30/10/2018, p. 04, desta Tribuna do Norte, na publicação do aditamento da
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços
médicos em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra na especialidade de
oftalmologia, para realização de exames”, onde se leu “PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 16972/2016)”,
leia-se “PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016)”.
PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017)
Na edição do dia 30/10/2018, p. 04, desta Tribuna do Norte, na publicação do aditamento da
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames
de videonasolaringoscopia”, onde se leu “PREGÃO Nº 113/2017 (PMP 25622/2017)”, leia-se
“PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017)”.

