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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 1º e 2 novembro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON Serviços Contábeis
Solicitamos que o proprietário das empresas compareça com Urgência ao escritório
para retirada dos documentos. End: Av. Albuquerque Lins, nº 178, São Benedito –
Pindamonhangaba / SP
- WILSON FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME – CNPJ: 12.384.606/0001-57.
- FRANCIONE APARECIDA RIBEIRO ROCHA – CNPJ: 05.216.979/0001-53.
- PAULO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA – CNPJ: 01.416.698/0001-93.
- ZÉLIA PRUDENTE – CNPJ: 07.241.922/0001-30.
- JULIETA GOMES DE AMARIZ – CNPJ: 06.060.173/0001-81.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia

X REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Data: 06 de Novembro de 2018
Horário Início: 19h
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
 Saudação à Bandeira Nacional
 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
 Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas
e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de outubro 2018.
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados,
metas e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de outubro 2018.
 Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
 Ordem do Dia com tema específico a ser tratado
Tema: “Apresentação do projeto de lei municipal sobre adequações da Guarda
Municipal” Convidado: José Sodário Viana, Secretário Municipal de Proteção e Bem
Estar ao Cidadão.
 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro e
Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009
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 Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 04/12/2018

3. DOS CRITÉRIOS E PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. O processo de seleção dos projetos contará com as seguintes fases:
1ª Fase – Análise documental: Efetuada Comissão de Seleção Desportiva,
previamente estabelecida a este edital, responsável em conferir toda documentação
apresentada, preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição.
2ª Fase – Análise de mérito: A supramencionada Comissão analisará a adequação
do período dos projetos e de seus objetivos dentro dos critérios estabelecidos
neste Edital em consonância com os objetivos da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de
novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009 e
Lei Municipal Nº 6.082/2017.

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2018.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1.As inscrições deverão ser realizadas de 06 de Novembro de 2018 a 27 de
Novembro de 2018, a retirada dos documentos de inscrição e inscrições para o
presente Edital poderão ser realizadas diretamente na Secretaria Executiva do Fundo
de apoio Esportivo de Pindamonhangaba, sito a Rua Eng. Orlando Drumond Murgel,
493, Pq. São Domingos, de segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido.
4.3. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em desacordo com
as normas, condições e especiﬁcações previstas no presente Edital.
4.4. As inscrições devem ser entregues em ENVELOPE LACRADO e protocolados
na secretaria executiva do FAEP.
5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO
5.1. Poderão participar do presente Chamamento Público:
5.1.1.Professores de Educação Física vinculados a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, que possam executar trabalhos deinteresse e de acordo com as diretrizes da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que desenvolvam parcerias com a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, vinculadas e devidamente autorizados pela Entidades
de Prática Desportiva, Administração Desportiva ou Fundações, devidamente
organizada, que constem em seu estatuto a prática esportiva e com contrapartida
efetiva, a critério do Conselho Diretor.
6. DO PLANO DE TRABALHO
6.1. O Plano de Trabalho deverá conter,no mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente descrever o objeto que será executado.
Identiﬁcação de uma situação de fácil visualização que se deseja alcançar com a
intervenção, indicando as contribuições que o projeto trará para o desenvolvimento
do esporte e laser da cidade e para o setor ou área de ação A concepção do objetivo
deve ser clara e bem deﬁnida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, na forma de tópicos cada um dos objetivos
especíﬁcos que ajudarão a alcançar o objetivo geral. O texto deve evitar verbos com
sentido vago como: apoiar, colaborar, fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de
verbos concretos como: deﬁnir, sistematizar, institucionalizar, implantar.)
JUSTIFICATIVA: (Deverá reﬂetir a razão de ser do projeto, expondo motivos,
relevância e fundamentando o porquê do projeto, considerando a criatividade e
abrangência do projeto para Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade – quais os resultados e benefícios a
serem alcançados, mensuráveis não numericamente – e as metas de quantidade –
mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma
as metas serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades,
períodos de ação, grade horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo
de turmas, calendários de participação em eventos previstos no projeto, detalhar o
critério de seleção dos participantes do projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do
projeto, contando com a prestação de contas (máximo 10 meses).
RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos
e financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física,
transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão
compor as comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam BolsaAtleta e Bolsa Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da
Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem
proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s)
representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos termos indicados
no item 4 deste Edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
DA PONTUAÇÃO
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta
no prazo previsto no item 6deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho
será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes
critérios:
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- Conforme Lei
Municipal Nº 4.344
de 09 de novembro
de 2005 e Lei Nº
189/2017.

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na
eliminação da proposta.
7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com
base em:
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1);
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de
avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de
avaliação (3);
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de
avaliação (4);
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo
de constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica.
8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia
e a qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital,
o cronograma se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:
Tabela 1
ETAPAS
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do
recebimento dos envelopes

PRAZOS
06 de novembro de 2018, com o
recebimento de segunda a sexta
das 08h00 às 12h00.
27de novembro de 2018,até as
12 horas.

a.1) Data limite para entrega de documentação na
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel,
493, Parque São Domingos–
“Centro
Esportivo
Fundo de Apoio
Esportivo
de Pindamonhangaba
João do Pulo” – Lei
PindamonhangabaSP.de 09 de novembro de 2005
Municipal Nº4.344
b) Segunda
Fase: Análise
técnica
das propostas
Habilitação
e Mérito
Alterado
pela Lei
Municipal
Nº 4.899 de 16
de janeiro
de 2009
entregues.
28 e 29 de novembro de 2018.
c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do
03de dezembro de 2018a 05 de
FAEP e Publicação do resultado provisório.
dezembro de 2018
c.1) Prazo para interposição de recursos
Até 5 dias após a publicação do
resultado provisório do
chamamento
c.2) Prazo para análise e manifestação dos Até 5 dias após a interposição
recursos
dos recursos
c.3) Prazo para homologação e publicação do Até 5 dias após a publicação do
resultado final
resultado provisório do
chamamento ou 5 dias após a
manifestação dos recursos.
d) Quarta Fase: Instrução, formalização e De 20 e 21 de dezembro de
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 2018
etapa, a partir de:

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso
entre o FAEP, as comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças
promocionais relativas ao projeto, como cartazes, banners, folders, convites etc.
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos. 9.4. Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os
recursos financeiros recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução
dos projetos contemplados.
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral
aceitação de todas ascondições estabelecidas neste EDITAL.
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem
registradas na Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária
aprovada para o exercício de 2019.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que
pretendam apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de
20/11/2018
a
26/11/2018,
mediante
agendamento
prévio
pelo
e-mail:
faep.pindamonhangaba@gmail.comou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica
reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos
ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do
processo de origem.
9.9.1.Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do
FAEP.

Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima
Secretário de Esportes e Lazer
Presidente do FAEP

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 004/2018-2020

CONVOCAÇÃO – 10ª Reunião Ordinária - 2018

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 4ª
Reunião Ordinária a realizar-se:
Dia: 05 de Novembro de 2018
Horário: 17:30
Local: Auditório da Prefeitura
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 – Alto Cardoso
Pauta:
1 – Leitura da Ata da Reunião anterior
2 – Leitura do expediente
3 - Informes da Mesa
4 – Ordem do dia: Conclusão das Comissões Permanentes: (Comissão de Políticas

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na
data e local abaixo indicados, à “10ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem
a seguir:
Pauta:
 Aprovação da Ata anterior;
 Apresentação do Relatório da Visita Técnica a Igreja de São José;
 Informes Gerais.

Publicas para as Mulheres e Comissão de Comunicação Social (Atendimento), o que
está sendo organizado.
5 – Deliberação sobre próxima pauta.
fls. 184

6 - Encerramento
te por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

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
1004513-32.2014.8.26.0445 e o código 4CCBC11.

fls. 184

Data:
Horário:
Local:

06/11/2018 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

Obs: As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento
interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 188
E MAIL: c.conselho@pindamonhangaba.sp.gov.br. cmdm@pindamonhangaba.com.br
Em: 09/10/2018
FACEBOOK: Conselho Municipal de Pinda-ba
Processo nº: 24086 de 06/09/2018
Atividade: Consultório Odontológico
Razão Social:..Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Endereço:..Rua João Gama, no. 50, São Benedito
Município: Pindamonanhangaba - SP
Responsável Legal: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Auto de Infração nº: 00 34 13
Defesa:..Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de: ADVERTÊNCIA
nº 00 32 34
Recurso:.Não apresentado
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 189
Em: 09/10/2018
Processo nº: 24088 de 06/09/2018
Atividade: Consultório Odontológico
Razão Social:..Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Endereço:..Rua João Gama, no. 50, São Benedito
Município: Pindamonanhangaba - SP
Responsável Legal: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Auto de Infração nº: 00 34 14
Defesa:..Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de: MULTA
nº 00 32 37
Recurso:.Não apresentado
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 1º e 2 novembro de 2018
Edital consolidado com a Errata I
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES –
FEIRA NATALINA 2018
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.
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;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo,
assinalado TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Cópia do alvará de participação em um evento no ano de 2018, se for o caso. (A
Prefeitura não irá fornecer cópia
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;
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– 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 06/11/18 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 05/11/2018;
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 06/11/2018 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;
- Dessas 20 (vinte) vagas, 10 (dez) serão destinadas a vendedores que comprovem que
participaram de outros eventos no ano de 2018;
- Serão sorteados 10 (dez) suplentes.
b) GRUPO A – O sorteio do grupo A se dará no dia 06/11/2018 às 14h e será realizado
da seguinte forma:
- Serão sorteadas 26 (vinte e seis) vagas para vendedores ambulantes em pontos ﬁxos
em barracas;
- Dessas 26 (vinte e seis) vagas, 12 (doze) serão destinadas a vendedores que
comprovem que participaram de outros eventos no ano de 2018;
- Serão sorteados 12 (treze) suplentes;
- Serão sorteadas 2 (duas) vagas para vendedores ambulantes de churrasco. Para esta
categoria será sorteado 1 (um) suplente.
3.4 – O sorteio se dará da seguinte forma:
a) serão sorteadas as vagas destinadas aos vendedores que trabalharam em pelo menos
um evento no ano de 2018;
b) serão sorteadas as vagas destinadas aos vendedores que não participaram de
nenhum evento em 2018, juntamente com os que não foram sorteados nas vagas do
sorteio do item a.
c) serão sorteados os suplentes;
4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 27, 28, 29/11/2018das 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 29/11/18acarretará 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 29/11/18e 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
Inscrição

Horário

31/10, 01 e 05/11/2018 Das 8h às 17h

Sorteio Grupo B

06/11/2018

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

09h30

Das 8h às 17h

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES
AMBULANTES – NATAL 2018
O Departamento Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, publica
ERRATA junto ao Edital de Chamamento Para Vendedores Ambulantes – Natal 2018,
para nele fazer constar que:
ONDE SE LÊ:
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;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo,
assinalado TODOS os produtos a serem comercializados;
LEIA-SE
1 – Das inscrições:
1.2
– 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;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo,
assinalado TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Cópia do alvará de participação em um evento no ano de 2018, se for o caso. (A
Prefeitura não irá fornecer cópia
ONDE SE LÊ
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;
LEIA-SE
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 05/11/2018;
ONDE SE LÊ:
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.
LEIA-SE:
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 06/11/2018 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;
- Dessas 20 (vinte) vagas, 10 (dez) serão destinadas a vendedores que comprovem
que participaram de outros eventos no ano de 2018;
- Serão sorteados 10 (dez) suplentes.
b) GRUPO A – O sorteio do grupo A se dará no dia 06/11/2018 às 14h e será realizado
da seguinte forma:
- Serão sorteadas 26 (vinte e seis) vagas para vendedores ambulantes em pontos
ﬁxos em barracas;
- Dessas 26 (vinte e seis) vagas, 12 (doze) serão destinadas a vendedores que
comprovem que participaram de outros eventos no ano de 2018;
- Serão sorteados 12 (treze) suplentes;
- Serão sorteadas 2 (duas) vagas para vendedores ambulantes de churrasco. Para
esta categoria será sorteado 1 (um) suplente.
3.4 – O sorteio se dará da seguinte forma:
a) serão sorteadas as vagas destinadas aos vendedores que trabalharam em pelo
menos um evento no ano de 2018;
b) serão sorteadas as vagas destinadas aos vendedores que não participaram de
nenhum evento em 2018, juntamente com os que não foram sorteados nas vagas
do sorteio do item a.
c) serão sorteados os suplentes;
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

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 159/2018 (PMP 26337/2018) – reabertura
Para “contratação de empresa especializada no plantio e aquisição de gramas tipo
bermudas way com calcário dolomítico para a reforma do Campo de Futebol do
Estrela”, com entrega dos envelopes até dia 20/11/18 às 14h e início da sessão às
14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 180/2018 (PMP 29193/2018)
Para “aquisição de materiais de limpeza e higiene a ﬁm de atender a Prefeitura de
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
14/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 181/2018 (PMP 29216/2018)
Para “aquisição de cadeiras estofadas e poltronas reclináveis para escritório se faz
necessária para equipar o Centro Dia do Idoso”, com entrega dos envelopes até dia
14/11/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2018 (PMP 29220/2018)
Para “aquisição de carrinho de bebê e cadeira de alimentação para atender as
necessidades dos Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEI)”, com entrega dos
envelopes até dia 19/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 183/2018 (PMP 29223/2018)
Para “contratação de empresa especializada para locação de motoniveladora,
com operador, combustível, lubriﬁcante e manutenção preventiva e corretiva para
execução de 8448 horas de serviços”, com entrega dos envelopes até dia 19/11/18
às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 05/10/2018, ao contrato 080/2017, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes
de pacientes, pela modalidade de fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito
municipal (inclusive o Distrito de Moreira César) incluindo as despesas com motorista,
combustível”, para supressão de 20%, equivalente a R$ 138.376,48, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Naressi & Naressi
Transporte Ltda ME, o Sr Dirley Naressi.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO- nº 190
Em: 29/10/2018
Processo nº: 24088/2018
Atividade: Consultório Odontológico
Razão Social: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808-34
Endereço: Rua João Gama, no 50, São Benedito
Município: Pindamonhangaba - SP
Responsável Legal e Técnico: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808-34
Auto de Infração nº: 00 34 14
Defesa: Indeferido
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº : 00 32 37
Recurso: Não apresentado
NOTIFICAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE MULTA nº 00 37 01, lavrado em 29/10/18.
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O STIMMME de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira convoca todos os trabalhadores à
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 5, mês de novembro
de 2018, às 17:30 horas em primeira convocação e às 18:00 horas e em segunda convocação na
sede provisória do Sindicato, localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, cidade
Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e deliberação sobre Ata da Assembleia geral anterior;
b) Discussão e deliberação quanto a proposta da Campanha Salarial/18 (cláusulas de natureza
social e econômica), negociada com a Entidade Sindical Econômica – Grupo 2 (Sindimaq e
Sinaees); Sindiforja/Sinpa; Sindipeças; GRUPO XIX-III-8, Sicetel e Siescomet; Simefre, Siamfesp,
Sinafer ; Sindicel; GRUPO XIX-III-10; Estamparia e Fundição;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 1 de Novembro de 2018.
Herivelto dos Santos Moraes
Presidente interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.595, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2018, para
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias,
contados de 06 de outubro de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de outubro de
2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal 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
PORTARIA INTERNA Nº 10.594, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2012, pelo prazo de 1º a 22
de outubro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de
2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal 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
PORTARIA INTERNA Nº10.593, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo
Disciplinar nº 009/2018, pelo prazo de 1º a 22 de outubro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal 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
PORTARIA INTERNA Nº 10.592, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo
Disciplinar nº 010/2018, pelo prazo de 1º a 22 de outubro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.595, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.
Prorroga o prazo para requisição administrativa junto à ABBC – Associação Brasileira de
Beneﬁcência Comunitária –, mediante ocupação temporária do Pronto Socorro Municipal de
Pindamonhangaba, visando a preservação e continuidade dos serviços de atendimento de urgência
e emergência no âmbito deste município e dá outras providências
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso
II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo da requisição administrativa junto à ABBC –
Associação Brasileira de Beneﬁcência Comunitária –, mediante ocupação temporária do Pronto
Socorro Municipal de Pindamonhangaba, visando a preservação e continuidade dos serviços de
atendimento de urgência e emergência no âmbito deste município, conforme previsto no Decreto nº
5.533, de 05 de junho de 2018, alterado pelo Decreto nº 5.537, de 13 de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
06 de novembro de 2018.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2018.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 30 de outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO- nº 192
Em: 29/10/2018
Processo nº: 24090/2018
Atividade: Consultório Odontológico
Razão Social: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808-34
Endereço: Rua João Gama, no 50, São Benedito
Município: Pindamonhangaba - SP
Responsável Legal e Técnico: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808-34
Auto de Infração nº: 00 34 15
Defesa: Indeferido
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº : 00 32 36, 09/10/2018
Recurso: Não apresentado
NOTIFICAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE MULTA nº 00 37 02, lavrado em 29/10/18.
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO nº 191
Em: 09/10/2018
Processo nº: 24090 de 06/09/2018
Atividade: Consultório Odontológico
Razão Social:..Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Endereço:..Rua João Gama, no. 50, São Benedito
Município: Pindamonanhangaba - SP
Responsável Legal e Técnico: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887 398 808 - 34
Auto de Infração nº: 00 34 15
Defesa:..Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de: MULTA, nº 00 32 36
Recurso:.Não apresentado
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

