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Prefeitura realiza inauguração
oﬁcial da UPA de Moreira César

Projeto “Ô de
Casa” incentiva
cultura popular
PÁGINA 5

Divulgação

Em Pindamonhangaba, a Fazenda Nova Gokula oferece aos seus
visitantes uma variedade de experiências baseadas no princípio de
uma vida simples, natural e saudável, em uma área de preservação
ambiental rica em biodiversidade.
A maior comunidade Hare Krishna da América Latina ampliará seus trabalhos em celebração à transição para um novo ano: o
“Réveillon 2019” vai do dia 29 de dezembro até o dia 1º de janeiro;
com palestras, cerimônias sagradas, feira de livros, yoga e ceia na
comunidade Hare Krishna. Algumas atividades
são gratuitas. O evento faz parte da festividade
do aniversário de 40 anos da fazenda, completados em 2018.

Arquivo TN

FAZENDA NOVA GOKULA
TEM PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL NO RÉVEILLON

Inauguração contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais

PÁGINA 7

Escola Municipal Félix Adib
adere ao projeto “Escola
com cara de Escola”
PÁGINA 3

Com a proposta de “primar ainda mais pelo bom
atendimento e pela humanização na saúde”, a Prefeitura de Pindamonhangaba
inaugurou, nessa quarta
(19), a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) de
Moreira César.
Implantada por meio de
convênio entre a prefeitura e o Governo Federal, o
espaço possui ampla área

construída, contando com
salas de exame; de inalação;
de aplicação de medicação;
de observação: Adulto e
Infantil; de eletrocardiograma; de curativos; de
coleta de materiais para
exame; de imobilização de
fraturas; e de atendimento
emergencial; entre outras;
além da parte administrativa, que conta com sala de
treinamento e de reuniões

– estrutura necessária para
que, além de acomodar com
qualidade; os proﬁssionais
possam passar por frequentes capacitações e treinamentos para melhor atender
os pacientes.
A UPA está localizada na
rua José Teberga, 601, próximo ao Cisas e à unidade
do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
PÁGINA 6
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Editorial

Assembleia de Deus promove
“Cantata de Natal” no shopping

Mais que um prédio!

Apresentação “Deus Conosco” será neste sábado (22), a partir das 19 horas

C

om a proposta de “primar pelo bom
atendimento e pela humanização na saúde”,
a Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou, nessa
quarta (19), a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
de Moreira César.
Implantada por meio de convênio entre a
prefeitura e o Governo Federal, o espaço possui ampla
área construída, contando com salas de exame; de
inalação; de aplicação de medicação; de observação:
Adulto e Infantil; de eletrocardiograma; de curativos;
de coleta de materiais para exame; de imobilização de
fraturas; e de atendimento emergencial; entre outras;
além da parte administrativa, que conta com sala de
treinamento e de reuniões.
De acordo com a prefeitura, essa estrutura se
faz necessária para que, além de acomodar com
qualidade os pacientes, a equipe possa passar por
frequentes capacitações e treinamentos para melhor
atendimento.
É a saúde do município avançando e conquistando
diversas melhorias, como a população sempre pediu e
a gestão prometeu.

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
No ﬁm de semana que
antecede o Natal, a Assembleia de Deus Ministério Belém sediada em
Pindamonhangaba realizará uma exibição musical especial para a data
no shopping da cidade. A
“Orquestra e Coral Mais
Belém”, regida pelo maestro Fábio Korsakov, se
apresentará na noite deste
sábado (22), das 19 às 20
horas.
A igreja, presidida pelo
pastor Euclides Vaz Ju-

Reprodução/Internet

“Orquestra e Coral Mais Belém” exibirá músicas natalinas
nior, levará cerca de 70
músicos e cantores para o
centro de compras. Com o
título “Deus Conosco”, a
programação incluirá diversas músicas natalinas
e terá como tema o dra-

ma em torno da entrada
de Jesus neste mundo e
os esforços divinos destinados à paz da humanidade.
O Shopping Pátio Pinda está localizado na ave-

nida Nicanor Ramos Nogueira, 650 - Mombaça. O
espaço está funcionando
com horários estendidos
até este sábado, em decorrência da demanda de
ﬁnal de ano.

Campanha da ‘Coalizão Comunitária
de Pinda’ atinge seus objetivos
Divulgação

De acordo com a presidente da ‘Associação
Pró-Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil’,
Eliane Prado Marcondes,
a campanha da ‘Coalizão
Comunitária’ de Pindamonhangaba,
realizada
no dia 6 de dezembro, no
município, “atingiu plenamente seus objetivos”.
A ação conjunta envolveu ﬁscais de postura e a
Polícia Militar – que acompanharam os voluntários
da Coalizão –, em visitas a
diversos estabelecimentos
comerciais na região central da cidade, com adesivagem e entrega de ofício

do Ministério Público, alertando sobre os malefícios
do uso de bebida alcoólica
por menores; reforçando e
esclarecendo que é crime
vender bebidas para menores de 18 anos.
Os voluntários falaram
ainda para os comerciantes sobre os resultados
de pesquisa recente, que
mostra que “os índices de
venda de bebidas alcoólicas a menores de idade em
nosso município são alarmantes e que, em 2019,
realizaremos, novamente,
essa a pesquisa em todo o
comércio da cidade”, informou Eliane.

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar
há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

BRASILEIROS PREFEREM TRABALHAR PARA EMPRESAS COM AÇÕES DE VOLUNTARIADO, APONTA PESQUISA
Olha que bacana esta
pesquisa feita pela Randstad, líder global de RH, presente em 39 países, que mostra que 81% dos brasileiros
acham importante e preferem trabalhar em uma em-

presa que tenha algum tipo
de ação de responsabilidade
social.
Isto mostra que as pessoas estão se acostumando e
começando a ver valor nessas ações e percebem que é
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importante para as pessoas
que praticam as atividades
sociais promovidas pelas
empresas.
78% dos entrevistados
dizem que ao se candidatar
a uma vaga de trabalho em
determinada empresa, pesquisam sua atuação na área
de responsabilidade social.
Essa percepção é fantástica, pois começam a perceber que participar de ações
e/ou voluntariado fazem
com as pessoas se conheçam mais, percebam suas
potencialidades e começam
a elaborar pequenas mudanças de comportamento
e atitudes, se tornando melhores pessoas e com essas
mudanças,
naturalmente
se interessam mais pelo seu
trabalho e começam a produzir mais e melhor, sendo
assim é lucrativo para a
empresa incentivar que seus
colaboradores possam fazer

e participar de ações sociais,
durante ou não o horário de
trabalho.
A percepção de mudanças é mais importante do
que o engajamento em ações,
pois quem valoriza este tipo
de atitude, não desmerece ou
critica quem faz, portanto
não atrapalha o processo de
realização das ações voluntárias.
As empresas percebendo
este valor tendem a ter um
esforço maior para investimento em ações sociais, pois
na maioria das vezes são
ações que não partem de
nenhum fundo especíﬁco ou
com possibilidades de dedução de impostos, são recursos do caixa das empresas,
que eventualmente utilizam-se destas para ações de
marketing.
De toda forma temos que
comemorar este resultado,
pois mostra o amadureci-

mento dos candidatos ou colaboradores e das empresas
que percebem o interesse de
seu público interno, sabendo que cada vez mais o seu
publico consumidor esta de
olho para saber se quem
fabrica o produto ou disponibiliza o serviço ao qual
esta interessado, tem ou não
boas praticas na questão de
preocupação social. Mais
uma vez se prova e se mos-

tra através desta pesquisa
que este tipo de ação é um
processo de ganha/ganha.
E algo que todos saem ganhando só pode ser bom
para o mundo.
Se sua empresa ou onde
você trabalha ainda não
pensou nisso, quem sabe
pode ser você o responsável por esta mudança de
comportamento. Vamos
juntos.
Reprodução/internet
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Escola Municipal Félix Adib adere ao
projeto “Escola com cara de Escola”
A Escola Municipal Félix Adib
Miguel, no bairro Vila Rica, também está participando do projeto “Escola com cara de Escola”,
pintando seu muro, com o apoio
da professora corresponsável
Maria Angélica Guimarães e de
muitos voluntários dispostos.
Os voluntários realizaram o
trabalho diante de sol forte e até
chuva. “São através de pequenas
atitudes e disposição que observamos a força que podemos ter
e como é importante transpor
barreiras e nos darmos as mãos
para que as coisas aconteçam”,
disse o artista plástico e voluntário na ação, Francisco Machado. Além dele, participaram da
atividade a mãe Gisele Camargo,
aluna Maria Carolina Camargo,
algumas professoras e funcionários da Brinquedoteca e também
da Secretaria de Educação.
O projeto “Escola com cara
de escola”, promovido pela Secretaria da Educação da Prefeitura de Pindamonhangaba,
propõe a pintura do muro da
unidade educacional e com o
envolvimento de alunos, professores, pais e toda a comunidade
escolar. Apesar de o objetivo ter

Prefeitura
lança edital
de renovação
de bolsa de
estudos
para 2019
A Prefeitura de Pindamonhangaba convoca os alunos
contemplados com bolsa de
estudos universitária em 2018,
para efetuarem renovação das
bolsas, de 7 a 11 de janeiro,
das 8h às 11h30 e das 14 às 17
horas, no Setor de Protocolo.
Para tanto, é necessário
apresentar cópia do RG e CPF
do bolsista; cópia do comprovante atual de residência; cópia do comprovante de renda
do aluno (carteira de trabalho
atualizada e holerite ou, no
caso de autônomo, carteira de
trabalho atualizada e declaração de renda – que pode ser
retirada no Setor de Protocolo
durante a inscrição); relatório
de notas do 1º e 2º semestres
de 2018; cópia do comprovante de renda das pessoas que
compõem o núcleo familiar
(carteira de trabalho atualizada e holerite ou no caso de
autônomo, carteira de trabalho atualizada e declaração de
renda; e CPF das pessoas que
compõem o núcleo familiar.
O estudante perderá o direito à bolsa em caso de: reprovação, frequên cia escola inferior
a 75%, dependência de disciplinas e não comparecimento
para realizar a renovação.
A triagem social será realizada pela equipe técnica do
Departamento de Assistência
Social através da avaliação
dos documentos, apresentados
pelo bolsista.

sido pintar a parte externa dos
muros da escola, o que se percebe é muito mais do que isso,
a iniciativa revela a alegria das

crianças em poder deixar seus
tons vibrantes na escola, a felicidade dos pais em fazer parte da experiência educativa, a

descontração dos professores
e funcionários em poder atuar
em conjunto, mesmo estando
fora da rotina de sala de aula. A

atividade reforça o vínculo “Comunidade-Escola”, além de promover a integração e incentivar
a criatividade dos participantes.
Divulgação

Unidade educacional teve seu muro pintado por voluntários
Divulgação

Iniciativa promove integração da comunidade escolar

Alunos da “Carreta da Soldagem”
se formam nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (21), será realizada
a cerimônia de formatura dos alunos da
unidade móvel de soldagem, também conhecida como “Carreta da Soldagem”, nas
dependências da Fatec de Pindamonhangaba. O evento está marcado para as 18
horas.

A unidade móvel esteve em Pindamonhangaba graças à parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
a Comissão Municipal de Emprego e o “Via
Rápida Emprego”, do Governo do Estado. A
“Carreta da Soldagem” estava instalada no

estacionamento da Fatec, na Água Preta.
Foram oferecidas 60 vagas para moradores
de Pindamonhangaba aprenderem sobre a
técnica.
O “Via Rápida Emprego” tem como função possibilitar capacitação profissional
para toda população gratuitamente.
Divulgação

Estudantes de Pindamonhangaba participaram de aulas na unidade móvel de soldagem: a “Carreta da Soldagem”
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P oder Legislativo

Vereadores aprovam projeto do Executivo para
estruturação dos cargos de secretários, de provimento
em comissão, das funções de confiança e gratificadas
Em Sessão Extraordinária, também foram aprovadas a doação de áreas para
instalação de duas empresas, com mais investimentos e empregos para a cidade
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no dia 19
de dezembro, a sua 3ª
Sessão Extraordinária
de 2018, convocada para
apreciar três projetos
importantes de autoria
do Poder Executivo.
O de maior relevância, o Projeto de Lei nº
155/2018, que Dispõe
sobre a estruturação dos
cargos de secretários
municipais, dos cargos
de provimento em comissão, das funções de
confiança e das funções
gratificadas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, aprovado
por 6 a 5, com o voto de
minerva, favorável, do
Presidente Carlos Moura – Magrão (PR).
Em sua justificativa, o prefeito alega
que devido a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 219034848.2017.8.26.0000,
promovida pelo Ministério

A CÂMARA

Público,
relativamente à Lei Municipal
n. 5.995/2017, julgada
procedente em parte, no
dia 29 de agosto de 2018,
declarando inconstitucionais diversos cargos
de provimento em comissão dos quadros da
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
A Administração Municipal viu-se obrigada

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

a proceder a dispensa
e ao mesmo tempo enviar nova lei regulamentando os cargos, bem
como suas atribuições.
Por tais razões, a nova
Estrutura Administrativa da Prefeitura de
Pindamonhangaba, recentemente
aprovada
pela Câmara Municipal,
criou um novo organograma administrativo, a

fim de iniciar a regularização dos comandos da
referida decisão colegiada, contido neste Projeto de Lei, que passará a
dispor sobre os cargos e
funções que desempenharão as atribuições,
atividades e tarefas, alinhadas às definições de
estruturas aprovadas.
Nesse
sentido,
a
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
contará com cargos de
agentes políticos, os de
Secretários Municipais,
os cargos de provimento
em comissão de Secretários Adjuntos, Subprefeito, Assessores, Chefe
de Gabinete do Prefeito
e Oficial de Gabinete.
Quanto aos cargos de
Direção dos Departamentos e a Chefia das
Divisões serão criadas
no formato de funções
de confiança privativas
de servidores efetivos
em empregos ou cargos
da prefeitura.
Tal iniciativa tem

Extrato de Contrato – 2018 - Inexigibilidade
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: MATEUS MORAES FREITAS EIRELI ME.
CONTRATO n.º 15/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 79/2018 – INEXIGIBILIDADE
Nº 15/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigos 13, inciso I e 25, inciso
II.Objeto: Prestação de serviço de elaboração de projeto para reforma do telhado; análise
para implantação em projeto, de sistema de reúso de captação pluvial para utilização em
banheiro de uso público e cisterna para uso em jardim, memorial descritivo e planilha
de quantitativos; ART (anotação de responsabilidade técnica) de elaboração de projeto.
Valor total: R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais).

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.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

por objetivo valorizar o
servidor público de carreira que, através desse
nítido avanço, passará
a ocupar as posições de
Diretor de Departamento e Chefe de Divisão.
Há, ainda, outras posições privativas de servidor de carreira, como
é o caso do ProcuradorGeral que será obrigatoriamente
escolhido
dentre os advogados ou
procuradores
efetivos
do Município para comandar a Procuradoria-Geral do Município,
com autonomia e independência técnica.
O projeto também é
inovador porque mesmo
contando com número
limitado de servidores
comissionados,
20%
deles deverão ser esco-

lhidos dentre servidores públicos efetivos da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Novas Empresas
Foram apreciados e
aprovados a doação de
áreas para instalações
empresariais para duas
empresas. O Projeto de
Lei n° 151/2018, de autoria do Executivo, Dispõe sobre a doação de
uma área de cerca de 18
mil m², no Distrito Industrial do Feital, para
a empresa NC Pré-Moldados Ltda., do ramo
de fabricação de estruturas pré-moldadas
de concreto armado e
construção de edifícios,
que deverá apresentar
uma área construída de
1.700 m², com investimentos na ordem de R$
2,5 milhões.
Outra proposta do
Executivo,
aprovada
é o Projeto de Lei n°
152/2018, refere-se a
doação de uma área de
10 mil m², no Loteamento Industrial Água Preta, para a empresa Arroz Preto Ruzene Ltda.,
que atua no comércio
atacadista de cereais e
leguminosas beneficiadas; cultivo de arroz,
beneficiamento e empacotamento de arroz e
produção de sementes
certificadas; que contará com investimentos
de R$ 4,4 milhões em
uma área construída de
1.000 m².

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

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

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.

Queremos ouvir sua voz!

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

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Operadora NET - canal 4

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

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
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Divulgação

“Encontro de
Grupos Folclóricos”
abre eventos
de 2019
Pindamonhangaba
realiza, no dia 5 de
janeiro, o tradicional
“Encontro de Grupos Folclóricos”, na
praça Monsenhor
Marcondes. A iniciativa é organizada pela
prefeitura, por meio
do Departamento de
Cultura.
O “Encontro de
Grupos Folclóricos”
é um evento tradicional na cidade,
realizado em cumprimento à Lei Municipal 5031/2010. A

manifestação cultural
religiosa é realizada
em frente ao presépio da praça Monsenhor Marcondes e
homenageia o “Dia
de Reis”, marcando o
momento de desmontar os enfeites natalinos.
Neste ano, participam da programação
o grupo de maracatu
“Cia. São Guido”, de
Paraibuna, além da
“Folia Santo Reis Vista Alegre” e o projeto
“Ô de Casa”.

Grupo “Folia Santo Reis Vista Alegre” participará da manifestação cultural

PROJETO “Ô DE CASA”
INCENTIVA CULTURA POPULAR
O projeto “Ô de Casa”, contemplado
pelo Fundo Municipal de Apoio às Políticas
Culturais (FMAPC), apoia a apresentação
da “Folia de Reis Vista Alegre” neste sábado
(22), às 14h30, na Casa São Francisco, no
bairro Cidade Nova.
A apresentação faz parte da pesquisa so-
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bre cultura popular realizada pelo projeto,
que resultará em um espetáculo teatral. O
“Ô de Casa” tem à frente as artistas e arte-educadoras, Fabiana Fonseca e Marília Maia.
A apresentação é gratuita e aberta a todos. A Casa São Francisco ﬁca na avenida
Princesa do Norte, 300 - Cidade Nova.

Alexsandro
Martins lança livro
“Arminianismo e
as controvérsias
pentecostais”
Divulgação

Divulgação

Autor fará o lançamento da obra neste sábado

Fabiana Fonseca e Marília Maia são as idealizadoras da iniciativa

O autor Alexsandro
Martins lança, neste sábado (22), o livro “Arminianismo e as controvérsias
pentecostais”, às 19 horas, na Igreja Missionária
Nova Vida (rua Homero
de Paula Matos, 2, Parque
São Cristóvão – Taubaté).
“Arminianismo e as
controvérsias pentecostais” nasceu com o objetivo de esclarecer possíveis
dúvidas existentes no meio
pentecostal, pois foi percebido, durante quatro anos
de estudo, que dentro dos
defensores da teologia de
Jacó Arminio, muito pouco

ou quase nada se entende,
percebendo a importância
de certos esclarecimentos,
que o autor Alexsandro
Martins discorre sobre o
tema.
Nesta obra o autor trabalha o primeiro ponto dos
cinco existentes na mecânica da salvação, onde se
explica, de forma clara,
todo o processo para a salvação do homem. Mesmo
sendo um livro teológico
e acadêmico, o leitor, até
não tendo formação na
área, compreenderá o que
pretende com a exposição
desta obra.
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“Mais saúde”

SEXTA-FEIRA

Prefeitura realiza inauguração
oficial da UPA de Moreira César
Prefeito Isael Domingues e autoridades municipais participaram da cerimônia

A

Prefeitura
de Pindamonhangaba inaugurou, na
quarta-feira (19),
a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento)
de Moreira César.
A UPA faz parte do
convênio entre Prefeitura e Governo
Federal, por meio do
Ministério da Saúde,
e fica localizada na
rua José Teberga,
601, próximo ao Cisas
e à unidade do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A entrega da unidade de Moreira
César é resultado da
união de esforços de
diversos setores da
administração municipal e, principalmente, de uma gestão
focada e voltada para
a economicidade.
O local conta com
1.538,71 m² de área
construída e terá
sala de exame, inalação, aplicação de
medicação, observação adulto e infantil,
eletrocardiograma,
curativos, coleta de
materiais para exame, imobilização
de fraturas, atendimento emergencial,
exame de radiologia,
entre outras, além da
parte administrativa,
contendo sala de treinamento e reuniões
com capacidade para
trinta pessoas.
A inauguração
contou com a presença de diversas auto-

Divulgação

Divulgação

ridades: o prefeito
Isael Domingues e
a primeira-dama e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Cláudia Domingues; o subprefeito de Moreira César,
Nilson Luís de Paula
Santos; o deputado
estadual André do
Prado; o presidente
da Câmara, Carlos
Moura Magrão, e os
vereadores Jorge da
Farmácia e Gislene
Cardoso; a secretária de Saúde Valéria
dos Santos, entre
outros secretários
e diretores municipais.
O prefeito Isael
Domingues destacou
que, além do prédio
físico, com mobiliário
novo e equipamentos
adequados, a UPA
vai primar pelo bom
atendimento e a hu-

Espaço conta com amplas salas de procedimentos
manização na saúde.
“O mais difícil não
foi construir o prédio, mas colocar a
UPA para funcionar, pois estamos
em um período de
crise econômica no

país e, na Prefeitura, encontramos a
folha de pagamento
inchada e a impossibilidade de fazermos contratações”,
explicou o prefeito.
“Com as atenções

voltadas na economicidade, agora, como
resultado, podemos
entregar para a população não apenas
um prédio, mas uma
unidade com atendimento humanizado,

que é o mais importante, para que a
população seja devidamente acolhida e
receba o melhor tratamento que pudermos disponibilizar”,
garantiu.

Divulgação

Com um discurso caloroso, prefeito e demais autoridades inauguraram oficialmente Unidade de Pronto Atendimento
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SEXTA-FEIRA

Fazenda Nova Gokula tem
programação especial no Réveillon
Gadhadara Pandita

Santuário fez aniversário de quatro décadas em 2018

Comemoração do
Ano Novo incluirá
palestras, cerimônias
sagradas, yoga e
ceia na comunidade
Hare Krishna
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
***
Em Pindamonhangaba,
a Fazenda Nova Gokula
oferece aos seus visitantes
uma variedade de experiências baseadas no princípio de uma vida simples,
natural e saudável em uma
área de preservação ambiental rica em biodiversidade. A maior comunidade
Hare Krishna da América
Latina ampliará seus
trabalhos em celebração
à transição para um novo
ano. O “RéveillOM 2019”
vai do dia 29 de dezembro
até 1º de janeiro.
Em 2018, a Nova Gokula completou 40 anos de
atividade e o evento ainda
faz parte da festividade de
seu aniversário. Durante
os quatro dias, terá uma
feira de livros com valores
promocionais no hall de
entrada do templo, das 11
às 18 horas. Além disso,
programação de réveillon
contará com atividades
gratuitas, como: dança
circular, aula de yogaterapia, vivências ao ar livre
e workshops sobre saúde,
autoconhecimento, paz e
astrologia.
Alguns itens complementares às atividades
serão vendidos no local,
como o kit Agni-Hotra, e
a alimentação terá custo
individual. Mais informações sobre os valores,
como os pacotes de hospedagem e alimentação
completa, estão disponíveis na página: https://
www.facebook.com/
vents/2144615342521877.
A Fazenda Nova Gokula
está localizada na Estrada
do Ribeirão Grande, s/n,
na zona rural de Pindamonhangaba.

Dia 29/12 (sábado) - Tema do dia:
“Saúde e Espiritualidade”
- 7h30 - Cerimônia de Bhakti-yoga e
palestra (Templo);
- 10h - Vivências terapêuticas ao ar
livre com Instituto Daya Shakti (Bosque de
Radharani);
- 16h - Palestra: “Saúde e Ayurveda, A
Ciência da Longevidade (dicas de cuidados
pessoais com a saúde)” com o professor Paravyoma (Confraria Vegana);
- 18h - Cerimônia de Bhakti-yoga e palestra (Templo).
Dia 30/12 (domingo) - Tema do dia:
“Krishna West, Unidade na Diversidade”
- 7h30 - Cerimônia de Bhakti-yoga e
palestra (Templo);
- 10h - Workshops: “Encontro Krishna
West: Capacitação da Futura Liderança
Krishna West”;
- 11h - Aula de Yogaterapia com o Prof.
Paravyoma (Confraria Vegana);
- 16h - Palestra com HD Goswami via
video-conferência sobre o tema: “Unidade

Programação Completa

na Diversidade” (Confraria Vegana);
- 18h - Cerimônia de Bhakti-yoga e palestra: “Respeitando as Diferenças” (Templo);
- 19h30 - Palestra: “A Importância dos
Ritos de Passagem Segundo os Vedas” com
Rama Putra (Confraria Vegana).

Dia 31/12 (segunda-feira) - Tema do
dia: “Encontro com o Verdadeiro Eu”
- 7h30 - Cerimônia de Bhakti-yoga e
palestra (Templo);
- 11h - Aula de Yogaterapia com o professor Paravyoma (Confraria Vegana);
- 16h - Palestra sobre Astrologia: “Previsões para 2019 - O Regente do Ano: Marte”
com Drica Menezes + consultas astrológicas
breves (Confraria Vegana);
- 16 às 22 horas - Vivência de Mantra
-yoga (Templo);
- 20 às 22 horas - Jantar Especial de
Réveillon (Cozinha Comunitária) – Pago:
R$ 40 (adulto), R$ 70 (casal), R$ -- 20
(crianças de 5 a 12 anos);
- 22h - Cerimônia de fogo para queima

de Karma (gratuito). Com Kit Agni-Hotra:
R$ 108;
- 23h - Dança Circular “Congregacional”: “A Ciranda dos Santos Nomes” (gratuito);
- 24h – Ceia de Réveillon (Confraria Vegana) – Pago: R$ 95 (adulto), R$ 45 (crianças até 12 anos);
Dia 1º/1 (terça-feira) - Tema do dia:
“Celebrando o dia mundial da paz –
reconectando-se com a natureza”
- 7h30 - Cerimônia de Bhakti-yoga e
palestra (Templo);
- 10h30 - Educação ambiental e soltura
de pássaros (ASM-NG) – ponto de encontro
na Confraria Vegana;
- 11h - Aula de Yogaterapia com o Prof.
Paravyoma (Confraria Vegana);
- 12 às 18 horas - Momento Ecoaventura - tirolesa, parede de escalada, boia-cross
(Bosque de Radharani);
- 16h – Palestra: “A Fórmula da Paz”
com Paravyoma Prabhu (Confraria Vegana);
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.184, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a Guarda Civil Metropolitana do Município de Pindamonhangaba e dá
outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para a Guarda Civil Metropolitana de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014.
Art. 2º Incumbe à Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba, instituição de
caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei, a função de proteção
municipal preventiva, ressalvadas as competências da União e do Governo do
Estado de São Paulo.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º São princípios mínimos de atuação da Guarda Civil Metropolitana de
Pindamonhangaba:
I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das
liberdades públicas;
II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
III - patrulhamento preventivo;
IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e
V - uso progressivo da força.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÉNCIAS
Art. 4º É competência geral da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba a
proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais.
Parágrafo único. Os bens mencionados no caput deste artigo abrangem os de uso
comum, os de uso especial e os dominiais.
Art. 5º São competências especíﬁcas da Guarda Civil Metropolitana de
Pindamonhangaba, respeitadas as competências dos órgãos da União e do Governo
do Estado de São Paulo:
I - proteger os bens, equipamentos e prédios públicos municipais;
II - prevenir e inibir, pela presença, bem como coibir, infrações penais ou administrativas
e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
III - atuar, preventiva e permanentemente, em toda extensão territorial municipal,
para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações
municipais;
IV - colaborar, de forma integrada com os demais órgãos federais e estaduais de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a paciﬁcação de conﬂitos que seus integrantes presenciarem,
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e
logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio
celebrado com órgão de trânsito executivo municipal e estadual;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental
do Município de Pindamonhangaba, inclusive adotando medidas educativas e
preventivas;
VIII - cooperar com os órgãos de defesa civil em suas atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e
projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos públicos Estaduais e da União, ou de
Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas
ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de
ações interdisciplinares de segurança no Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a
contribuir para a normatização e a ﬁscalização das posturas e ordenamento urbano
municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com as mesmas;
XIV - encaminhar a Autoridade Policial Judiciária, diante de ﬂagrante delito, o autor
da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte e que
causem impactos na segurança dos bens, serviços, instalações municipais e dos
munícipes;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou
das esferas estaduais e federais;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e
signatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno
e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades
de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na
comunidade local.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Metropolitana
de Pindamonhangaba poderá colaborar ou atuar conjuntamente com a Polícia Civil e
Militar ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do
caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Civil Metropolitana de
Pindamonhangaba prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO
Art. 6º A Guarda Municipal de Pindamonhangaba, passa a denominar-se Guarda
Civil Metropolitana de Pindamonhangaba e não poderá ter efetivo superior ao
disposto em lei.
Parágrafo único. O (a) dirigente da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba
é subordinado (a) ao chefe do Poder Executivo municipal.
Art. 7º A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba, de maneira compartilhada,
está autorizada, mediante consórcio público, a utilizar reciprocamente os serviços
das guardas municipais de outros municípios.
Art. 8º A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba é formada por servidores
públicos investidos mediante concurso público, ressalvada a previsão contida no art.
37, II, da Constituição Federal.
CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA
Art. 9º São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Civil
Metropolitana de Pindamonhangaba:
I - nacionalidade brasileira;
II - gozo dos direitos políticos;
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - nível médio completo de escolaridade;
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - aptidão física, mental e psicológica; e
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas
perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5115, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO
Art. 10. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Civil Metropolitana de
Pindamonhangaba requer capacitação especíﬁca, com matriz curricular compatível
com suas atividades.
Parágrafo único. Para ﬁns do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz
curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça.
Art. 11. É facultado ao Município a criação de órgão de formação, treinamento
e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, tendo como
princípios norteadores os mencionados no art. 3º.
§ 1º O Município poderá ﬁrmar convênios ou consorciar-se, visando ao atendimento
do disposto no caput deste artigo.
§ 2º O Município poderá, mediante convênio com os entes ou órgãos interessados,
manter organismo de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho
gestor seja assegurada a participação dos Municípios conveniados.
§ 3º O órgão referido no § 2º não pode ser o mesmo destinado a formação,
treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.
CAPÍTULO VII
DO CONTROLE
Art. 12. O funcionamento da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba
será acompanhado por órgão próprio, permanente, autônomo e com atribuições de
ﬁscalização, investigação e auditoria, mediante:
I - controle interno, exercido por Corregedoria, para apurar as infrações disciplinares
atribuídas aos integrantes de seu quadro; e
II - controle externo, exercido pela Ouvidoria Geral do Município, independente em
relação à direção da respectiva instituição, para receber, examinar e encaminhar
reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes
e integrantes e das atividades da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba,
propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados,
garantindo-lhes orientação, informação e resposta.
§ 1º O Ouvidor e o Corregedor da Guarda Civil Municipal serão indicados pelo
Prefeito Municipal e terão o mandato de um ano, prorrogável pelo mesmo período,
cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal em caso de
abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo.
§2º Até que seja criado o Plano de Cargos e Carreira especíﬁco, as funções de
Corregedor e Ouvidor da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba serão
desempenhadas, obrigatoriamente, dentre os servidores públicos pertencentes
ao quadro efetivo da Guarda Civil Municipal, que já tenham cumprido o estágio
probatório e que possuam, no mínimo, curso superior.
§3º No cumprimento de suas atribuições, e em caso de realização de sindicância,
investigação sumária ou processo administrativo, o Corregedor indicará três
servidores efetivos do município que serão nomeados pela autoridade competente,
para compor comissão encarregada da apuração dos fatos.
§4º Os integrantes da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba enquadramse no regime jurídico disciplinar dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba previsto na Lei Municipal n.º 5.751 de 24 de fevereiro de 2015.
§5º O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle
social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos
recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança
e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas
adotadas face aos resultados obtidos.
Art. 13. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 12, a Guarda Civil
Metropolitana de Pindamonhangaba terá regimento próprio, disposto em lei municipal.
§1º A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba não pode ﬁcar sujeita a
regulamento disciplinar de natureza militar.
CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS
Art. 14. Os cargos em comissão da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba
deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.
§ 1º A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba não poderá ser dirigida por
proﬁssional estranho a seus quadros, conforme o disposto no caput.
§ 2º Lei Municipal disporá sobre a progressão funcional da carreira em todos os
níveis, bem como a observação de percentual mínimo de ocupação de cargos
reservados ao sexo feminino.
Art. 15. Aos Guardas Civis Metropolitanos de Pindamonhangaba é autorizado o porte
de arma de fogo, conforme previsto em legislação própria.
Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de
restrição médica, decisão judicial ou justiﬁcativa da adoção da medida pelo respectivo
dirigente.
Art. 16. As operadoras de telefonia que atuam no Estado de São Paulo deverão
disponibilizar preﬁxo emergencial de três dígitos, sob o número 153, para acionamento
imediato da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba de forma gratuita
para os municípios e para os usuários do serviço, sendo que, conforme prescrito
em lei, a ANATEL destinará faixa de rádio frequência de uso exclusivo das Guardas
Municipais, no espectro digital.
CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Regulamenta a apresentação de atestados médicos, odontológicos e afastamentos diversos.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de normatização e regulamentação dos procedimentos adotados pela
Prefeitura de Pindamonhangaba visando melhor atendimento da necessidade do servidor e gestão
de Recursos Humanos;
R E S O L V E:
1.Atestados Médicos e/ou Odontológicos
Art.1º Somente serão aceitos atestados médicos e/ou odontológicos originais e sem rasuras,
emitidos para ﬁns de licença ou de abono de faltas, regulamentados e preenchidos, contendo os
requisitos cumulativos, a saber:
I – Identiﬁcação da instituição e local de atendimento;
II – Nome completo e legível do servidor;
III – Número de dias ou horas de afastamento;
IV – Data, carimbo legível do proﬁssional com Registro do Conselho de Classe e assinatura;
V – Classiﬁcação Internacional de Doenças (CID), com expressa concordância do servidor.
Art.2º O servidor terá até 02 (dois) dias úteis para entrega do atestado no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba, após a data de início do afastamento.
§1º Na impossibilidade do servidor comparecer pessoalmente, o atestado deve ser encaminhado
por outra pessoa de sua conﬁança, que será identiﬁcada pelo documento de identidade, com
anotação do nome e coleta da assinatura.
§2º Para os atestados com afastamento de 02 (dois) dias ou mais, será agendada consulta com
o médico do trabalho e, de imediato, comunicada ao servidor, mediante entrega protocolada de
formulário próprio (anexo I), marcando data e horário.
§3º O servidor, que se recusar a passar em consulta com o médico do trabalho, ﬁcará impedido do
exercício de seu emprego, até que a mesma se realize.
§4º Os dias em que o servidor, por força do disposto no item anterior, ﬁcar impedido do exercício do
emprego serão computados como faltas injustiﬁcadas ao serviço.
2.Afastamento para Tratamento de Saúde ou Afastamento por Acidente de Trabalho
Art.3º O atestado médico e/ou odontológico para afastamento do serviço deverá ser entregue no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba, no máximo em 02 (dois)
dias úteis do início do afastamento.
§1º Quando o período de afastamento concedido for igual ou superior a 2 (dois) dias, será agendada
consulta com o médico do trabalho.
§2º O atestado médico e/ou odontológico deverá ser acompanhado de laudo médico, quando
solicitado pelo médico do trabalho da Prefeitura de Pindamonhangaba.
§3º Nos afastamentos superiores a 15 (quinze) dias por doença, ou acidente de trabalho, a
Prefeitura de Pindamonhangaba emitirá os documentos necessários para requerimento do benefício
à Previdência Social, os quais o servidor retirará no 16º (décimo sexto) dia de afastamento.
§4º Em um período de 60 (sessenta) dias, os atestados médicos e/ou odontológicos apresentados,
ainda que de forma descontínua, terão os dias somados, e a Prefeitura de Pindamonhangaba será
responsável pelo pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento. O restante dos dias
ﬁcará a cargo da Previdência Social, à qual o servidor será encaminhado a partir do 16º (décimo
sexto) dia, para ﬁns de perícia.
Art.4º É de responsabilidade da Prefeitura:
I - Após a entrega do atestado médico e/ou odontológico, avaliar através do médico do trabalho a
situação do servidor e emitir documentação para afastamento junto à Previdência Social;
II - emitir a documentação para o servidor ser encaminhado para perícia médica à Previdência
Social.
Art.5º É de responsabilidade do servidor:
I - agendar perícia médica junto à Previdência Social;
II - comparecer ao INSS na data, horário e local marcado para realização da perícia médica;
III - enviar ao Departamento de Recursos Humanos o Comunicado de Decisão, emitido pela
Previdência Social, na perícia médica inicial e nas demais (quando houver);
IV- agendar no Departamento de Recursos Humanos, após recebimento de alta da perícia da
Previdência Social, consulta de avaliação com o médico do trabalho para ser autorizado o retorno
ao trabalho.
Parágrafo Único: Em caso de indeferimento do afastamento do servidor pela Previdência Social,
caberá ao servidor o comparecimento à consulta com o médico do trabalho para o retorno às suas
atividades de imediato. Os dias de ausências serão computados como falta injustiﬁcada.
3. Atestados de Acompanhamento Familiar e/ou Declarações
Art.6º Os documentos relacionados a seguir poderão ser aceitos somente como justiﬁcativa de
faltas para ﬁnalidades disciplinares, e não servirão para ﬁns de abono:
I- atestados e/ou declarações emitidos por psicólogos, ﬁsioterapeutas, biomédicos ou outros
proﬁssionais que não médicos ou dentistas;
II- atestados de faltas para ﬁns de acompanhamento de familiares ao médico (descendentes,
cônjuge, ascendentes etc), considerando- se a Lei nº 13.257 de 08.03.2016;
III- atestados e/ou declarações de exame de saúde (laboratórios, clínicas etc).
Art.7º Os dias ou horas de ausência do servidor ao trabalho, comprovados pelos documentos
supramencionados, poderão ser compensados através de solicitação escrita do servidor (anexo II),
mediante realização de horas suplementares de trabalho, com limite máximo de 02 (duas) horas
diárias.
§1º A solicitação de compensação será avaliada pela cheﬁa imediata e respondida ao servidor
requerente.
§2º Será de responsabilidade do servidor comunicar sem demora seu afastamento do trabalho ao
superior imediato para melhor gerenciamento dos serviços públicos municipais.
§3º Havendo necessidade, será designado um assistente social para acompanhamento do servidor
afastado.
§4º Na constatação de irregularidade na emissão de atestado por proﬁssional da área de saúde,
quando servidor público municipal, será instaurado Procedimento Disciplinar, com posterior
comunicação da irregularidade ao Conselho Regional de Classe.
4. Disposições Finais
Art.8º O não atendimento pelo servidor às normas estabelecidas nesta Portaria ensejará a recusa
do recebimento do atestado médico e/ou odontológico.
Art.9º Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Administração.
Art.10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de Novembro de 2018.
Isael Domingues
Fabricio Augusto Pereira
Prefeito Municipal
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de Novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Art. 17. A estrutura hierárquica da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba
não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e
graduações, títulos e distintivos de postos e graduações.
CAPÍTULO X
DA REPRESENTATIVIDADE
Art. 18. A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba deverá ter representante
no Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEG, em atividade no
Município de Pindamonhangaba.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS
Art. 19. A Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba utilizará uniforme, na
cor azul-marinho, exceto para as atividades especializadas de proteção ambiental,
conforme disposto em regulamento de uniformes.
Art. 20. Aplica-se esta Lei a todos os integrantes da Guarda Municipal, na forma
posta no art. 6º.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente, a Lei nº 3.824, de 03 de agosto de 2001.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de
dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº112/2018 (com Emendas)
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* Identificação da
instituição e local de
atendimento
* Nome completo e
legível do paciente
atendido em consulta
médica
* Data
(dia/mês/ano),
carimbo legível do
profissional com
número do Registro
no Conselho de
Classe e assinatura
* Classificação
Internacional de
Doenças (CID), com
expressa
concordância do
paciente
* Nome do servidor
como acompanhante
* Comprovação de
parentesco

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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 REGISTRO DE PREÇO
Nº 163/2018 (PMP 26868/2018) –
reabertura
Para
“contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviço
de chaveiro para atender demanda
da Secretaria de Educação junto
a escolas e creches do município,
com atendimento ponto a ponto
quando necessário”, com entrega dos
envelopes até dia 11/01/19 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 218/2018 (PMP
33392/2018)
Para
“contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviço
de captura e transporte municipal de
animais de grande porte com plantão
de 24 horas pelo período de 12 meses”,
com entrega dos envelopes até dia
10/01/19 às 14h e início da sessão às
14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
219/2018 (PMP 33397/2018)
Para
“contratação
de
empresa
especializada em prestação de serviços
de segurança desarmada para atender
em eventos de iniciativa da Prefeitura
e executados pelo Município de
Pindamonhangaba pelo período de 12
meses”, com entrega dos envelopes até
dia 09/01/19 às 14h e início da sessão
às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
220/2018 (PMP 33404/2018)
Para “aquisição de insulinas para
atender pacientes do Programa
Municipal de Diabetes por um período
de 12 meses”, com entrega dos
envelopes até dia 10/01/19 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº
221/2018 (PMP 33414/2018)
Para “aquisição de materiais hidráulicos
a serem utilizados em diversas
obras/manutenções
no
Município
de
Pindamonhangaba,
conforme
solicitação da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, por um período de
12 meses”, com entrega dos envelopes
até dia 09/01/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.
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.
*** ADIAMENTO/PRORROGAÇÃO ***
CHAMAMENTO
PÚBLICO
Nº
009/2018 (PMP 24615/2018)
Comunicamos a prorrogação das
inscrições da licitação supra, que
cuida
de
“credenciamento
de
artistas e proﬁssionais de arte e
cultura para atender a Prefeitura de
Pindamonhangaba, com o objetivo de
fomentar a Cultura Municipal”, para o dia
14/01/2019. O novo calendário, assim
como o edital, encontra-se disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 126/2018 (PMP
20694/2018)
A autoridade superior homologou, em
17/12/2018, e adjudicou a licitação
supra, que cuida de “aquisição de
equipamentos de áudio e vídeo,
equipamentos cenotécnicos e de
iluminação cênica, destinados à
montagem do CEU das Artes”, em favor
da empresa André Antonio Tavares
07763574982 ME, o lote 02, no valor
total de R$ 28.000,00; e Pedro G
Fernandes ME, os lotes 01 e 03, no
valor total de R$ 99.000,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 122/2018 (PMP
20620/2018)
Na licitação supra, que cuida de
“aquisição de mobiliários para equipar
o CEU das Artes”, foram ﬁrmados os
contratos:
190/2018, de 06/12/2018, no valor de
R$ 27.454,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestores do contrato o Sr Júlio César
Augusto do Valle, e a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
LS Aguiar Móveis EPP, a Sra Lucimara
Silva Aguiar;
191/2018, de 06/12/2018, no valor de
R$ 155.460,70, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestores do contrato o Sr Júlio César
Augusto do Valle, e a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Lunion Flex Comércio de Móveis e
Equipamentos Eireli EPP, o Sr Leandro
Viguine Ferlin Dário.
PREGÃO Nº 149/2018 (PMP
24680/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 156/2018,

de 29/10/2018, para “contratação
de
empresa
especializada
em
Diagnóstico Socioterritorial”, no valor
de R$ 42.000,00, vigente por 08 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Ser Desenvolvimento Humano e
Empresarial Ltda ME, a Sra Margarete
Hauschildt Machado Colossi.
PREGÃO Nº 169/2018 (PMP
27697/2018)
Na licitação supra, que cuida de
“aquisição de órteses, próteses,
cadeiras de rodas e cadeiras de banho”,
foram ﬁrmados os contratos:
164/2018, de 27/11/2018, no valor de
R$ 9.460,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Abraão César do Nascimento ME, o Sr
Abraão César do Nascimento;
165/2018, de 27/11/2018, no valor de
R$ 8.607,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa LF
Luz Eireli, o Sr Clelson Teixeira Pereira;
166/2018, de 27/11/2018, no valor de
R$ 9.671,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Ortopedia Rita de Cassia Ltda, o Sr
Luciano Ascanio da Silva;
167/2018, de 27/11/2018, no valor de
R$ 29.979,50, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Salles Comércio de Produtos Cirúrgicos
Eireli, o Sr Thiago Campos Salles;
168/2018, de 27/11/2018, no valor de
R$ 26.180,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Vale Pé Oﬁcina Ortopédica Ltda EPP, o
Sr Marcio Fernando Sena Simões.
PREGÃO Nº 181/2018 (PMP
29216/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 192/2018, de
07/12/2018, para “aquisição de cadeiras
estofadas e poltronas reclináveis
para escritório se faz necessária para
equipar o Centro Dia do Idoso”, no
valor de R$ 5.312,00, vigente por 12
meses, assinando pela contratante e
como gestora do contrato a Sra Valéria
dos Santos, e pela contratada, empresa
Total Móveis para Escritório Ltda, o Sr
José Ricardo Silva Araújo.

Atestado de
acompanhamen
to familiar e/ou
declarações

ANEXO I

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Atestados de acompanhamento
Filho com até
Esposa ou
6 (seis) anos
companheira
em consulta
gestante
médica

Atestados
médicos e/ou
odontológicos

Afastamento
para tratamento
de saúde ou por
acidente de
trabalho

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MEDICINA DO TRABALHO
Senhor(a) _________________________________________

PREGÃO Nº 185/2018 (PMP
29507/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 199/2018, de
11/12/2018, para “contratação de
empresa com fornecimento de material
e mão de obra para instalação de
tela de alambrado em 02 Postos de
Entrega Voluntária (PEV), no Município
de Pindamonhangaba”, no valor de
R$ 78.000,00, vigente por 03 meses,
assinando pela contratante e como
gestor do contrato o Sr Carlos Eduardo
dos Santos, e pela contratada, empresa
Raul Rabello Neto EPP, o Sr Raul
Rabello Neto.

AGENDAMENTO COM MÉDICO DO TRABALHO

Dia da semana

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 128/2017 (PMP
28436/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018,
de 08/11/2018, ao contrato 096/2017,
que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de serviços
em sessões de oxigenoterapia em
câmara hiperbárica”, para prorrogação
até 08/05/2019, e reajuste de 3,6116%,
conforme variação do IPC FIPE,
passando o valor anual do contrato
para R$ 77.373,00, sendo que para o
período aditado será de R$ 38.686,50,
assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Clínica Hiperbárica Taubaté
Ltda, o Sr Walmir Fogliene.

Hora

Favor apresentar este cartão no dia da consulta.
Estou ciente que devo comparecer na data e horário
agendados, conforme disposto na Portaria Geral nº 5115/2018
e que o não comparecimento implicará no impedimento do
exercício do meu emprego até que a mesma se realize, sendo
que as ausências serão computadas como faltas injustificadas
ao serviço.
Pindamonhangaba, _______ de ______________de _______.

PREGÃO Nº 191/2018 (PMP
31168/2018)
Na licitação supra, que cuida de
“aquisição de órteses e próteses”,
foram ﬁrmados os contratos:
195/2018, de 11/12/2018, no valor de
R$ 14.252,10, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Abraão César do Nascimento ME, o Sr
Abraão César do Nascimento;
196/2018, de 11/12/2018, no valor de
R$ 7.607,29, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Ortopedia Rita de Cássia Ltda EPP, o
Sr Luciano Ascanio da Silva;
197/2018, de 11/12/2018, no valor de
R$ 15.399,75, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa
Vale Pé Oﬁcina Ortopédica Ltda EPP, o
Sr Marcio Fernando Sena Simões.

Data

Assinatura do servidor

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS
Matrícula:

Servidor:
Emprego:

Departamento:

Dia da falta ao trabalho: _____/_____/_________, carga horária a ser compensada:
__________________
Justificativa para a compensação de horas:
__________________________________________________
______________________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________________
________
Dia(s) da Compensação:

Período(s)/Horário(s):

___________________________________________ ___________________________________
__________________________________________. ___________________________________
_____________.
Parecer do Chefe Imediato:
( ) favorável. Justificar: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
( ) desfavorável. Justificar:____________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Pindamonhangaba, _____ de _____________________ de ___________.
Nome do servidor
(carimbo e assinatura)

Chefia imediata

(carimbo e assinatura)

Recebido pelo Departamento de Recursos Humanos em ______/_______/_________
(carimbo e assinatura)

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.183, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a isenção relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – para
entidades e associações recreativas ou desportivas, sem ﬁns lucrativos, nas condições que
estabelece.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – às associações recreativas ou desportivas
que atendam, cumulativamente, aos requisitos previstos nesta Lei.
Art. 2° O benefício previsto nesta Lei só poderá ser concedido se a entidade ou associação,
cumulativamente, cumprir os seguintes requisitos:
Inão tenham ﬁns lucrativos;
II- possuam sede própria, objeto da isenção tributária, no Município de Pindamonhangaba;
III- confessar expressamente serem devidos todos os créditos tributários constituídos antes
da vigência desta Lei, desistindo de qualquer impugnação, recursos administrativos ou ação
judicial a eles relativos, renunciando ao direito sobre o qual se fundamentem;
IV- especiﬁcar o montante devido na data da conﬁssão;
V- ﬁrmar termo de compromisso de cessão, a título gratuito, de suas dependências para uso
da Prefeitura, a critério e aprovação desta.
Art. 3° O benefício de isenção de IPTU previstos no art. 1°, só poderá ser concedido desde
que a entidade ou associação ﬁrme termo de compromisso de cessão, a título gratuito, de
suas dependências para uso da Prefeitura, a critério e aprovação desta.
Art. 4° O interessado em obter o benefício de isenção de IPTU de que trata esta Lei, deverá
formalizar seu pedido via protocolo geral junto à Prefeitura Municipal, instruindo-o com as
provas de cumprimento das exigências necessárias à sua concessão. Parágrafo único. A
solicitação de isenção deve ser requerida anualmente pela entidade ou associação até o dia
30 de setembro do ano anterior à concessão do beneﬁcio.
Art. 5° Os benefícios previstos nesta Lei não geram direito à restituição de qualquer quantia
anteriormente paga.
Art. 6° Os benefícios tributários de que tratam esta Lei não geram direito adquirido, podendo
ser revogados ou anulados em caso de descumprimento das condições que os concederam.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 96/2018

LEI Nº 6.189, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “ADELINA GOFFI GOULART” a Rua 05, do Loteamento Parque Burity,
localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “ADELINA GOFFI GOULART” a Rua 05, do Loteamento
Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 140/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.185, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “JOÃO DE DEUS PINTO MONTEIRO” a Rua 01, do Loteamento
Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica denominada de “JOÃO DE DEUS PINTO MONTEIRO” a Rua 01, do
Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 136/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.186, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “LUIZ GUILHERME MONTEIRO PINTO” a Rua 02, do Loteamento
Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica denominada de “LUIZ GUILHERME MONTEIRO PINTO” a Rua 02,
do Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 137/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.187, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “ANNIBAL JOSÉ DE ANDRADE MONTEIRO” a Rua 03, do Loteamento
Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica denominada de “ANNIBAL JOSÉ DE ANDRADE MONTEIRO” a Rua 03, do
Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 138/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.188, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “IGNEZ ANTONIETTA MONTEIRO SIMÕES DE CARVALHO” a Rua 04, do
Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “IGNEZ ANTONIETTA MONTEIRO SIMÕES DE CARVALHO” a
Rua 04, do Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 139/2018

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 JOÃO CLIMACO DOS SANTOS e JOSIANE
SILVA SANTOS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços
indicados, e atendendo ao requerimento da credora ﬁduciária – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à
quantia de R$ 6.961,51 em 19/12/2018, além das despesas de intimação, publicação
do presente edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso
no pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº
855552162321, ﬁrmado em 30 de abril de 2012, garantido por alienação ﬁduciária,
registrado sob nº 02, na matrícula nº 55.904, tendo por objeto o imóvel situado na
AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO Nº 430, APTO 201, BLOCO
08, ED. PARQUE PEDRA BONITA, CRISPIM, PINDAMONHANGABA-SP, CEP
12.402-010. 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, 19 de dezembro de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2018
RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2019
Estabelece
critérios
para
renovação e
avaliação dos estudantes bolsistas do ensino
superior contemplados em 2018.
Art. 01 - O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e
Assistência Social e do Departamento de Assistência Social, no uso de suas
atribuições, de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e decreto Nº
4.947, CONVOCA os alunos contemplados com bolsa de estudos universitária em
2018, para efetuarem renovação das bolsas, nos termos que se seguem:
Art. 2º – Os alunos dos cursos superiores contemplados em 2018 que desejam a
renovação da bolsa universitária, deverão comparecer, ao Setor de Protocolo da
Prefeitura de Pindamonhangaba, de 07 a 11 de janeiro de 2019 no horário das
08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 - Av. Nossa Senhora do bom Sucesso nº
1.400 – Cardoso – Pindamonhangaba.
Art. 3º – Para efetivar a renovação da bolsa universitária, o estudante deverá se
apresentar no Departamento de Assistência Social, portando os seguintes
documentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.190, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “MARIA LAVINIA GOULART MONTEIRO” a Rua 06, do Loteamento
Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “MARIA LAVINIA GOULART MONTEIRO” a Rua 06, do
Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 141/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.191, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Denomina de “CATARINA MARIA MONTEIRO COZZI” a Rua 07, do Loteamento Parque
Burity, localizado no bairro do Atanázio, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de “CATARINA MARIA MONTEIRO COZZI” a Rua 07, do
Loteamento Parque Burity, localizado no bairro do Atanázio.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 142/2018

a.
Cópia do RG e CPF do bolsista;
b.
Cópia do comprovante atual de residência;
c.
Cópia do comprovante de renda do aluno: carteira de trabalho atualizada e
holerite ou no caso de autônomo, carteira de trabalho atualizada e declaração de
renda (retirar no Setor de Protocolo durante a inscrição);
d.
Relatório de notas do ano de 2018 ( 1º e 2º semestre);
e.
Cópia de comprovante de renda das pessoas que compõem o núcleo
familiar: carteira de trabalho atualizada e holerite ou no caso de autônomo,
carteira de trabalho atualizada e declaração de renda (retirar no Setor de
Protocolo durante a inscrição);
f.
Nº do CPF das pessoas que compõem o núcleo familiar;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Parágrafo 1º – O estudante terá ESTADO
direito a DE
bolsa,
SÃO quando,
PAULO pertencer à núcleo
familiar com renda “per capita”
de atéDE
R$823,17(oitocentos
e vinte
e tres reais e
SECRETARIA
SAÚDE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
dezessete centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s (unidade fiscal do município
de Pindamonhangaba) .

Parágrafo 3º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
Parágrafo 2º
– A entrega
de todaMUNICIPAL
documentação
solicitada neste artigo, no
automático
da bolsa.
DE como
SÃO PAULO
período de 07 a 11 de janeiro de ESTADO
2019, bem
preenchimento da ficha de
SECRETARIA
DE
SAÚDE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL exclusiva
inscrição de forma correta, completa e fidedigna, é de responsabilidade
do candidato.
Art.
4º – O estudante perderá o direito à renovação da bolsa em caso de:
Parágrafo 3º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento
a.
Reprovação;
automático da bolsa.
b.
Frequência escolar inferior à 75% (setenta e cinco por cento);
c.
Dependência de disciplinas e;
d.
Não comparecimento para realizar a renovação.
Art. 4º – O estudante perderá o direito à renovação da bolsa em caso de:
a.
Reprovação;
Art. 5º – A triagem social será realizada pela equipe técnica do Departamento de
b.
Frequência escolar inferior à 75% (setenta e cinco por cento);
Assistência Social através da avaliação dos documentos, apresentados pelo
c.
Dependência de disciplinas e;
bolsista.
d.
Não comparecimento para realizar a renovação.
Art. 6º - É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos
nesta convocação, bem como o acompanhamento das informações divulgadas.
Art. 5º – A triagem social será realizada pela equipe técnica do Departamento de
Assistência Social através da avaliação dos documentos, apresentados pelo
Pindamonhangaba, de dezembro de 2018
bolsista.
Art. 6º - É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos estabelecidos
nesta convocação, bem como o acompanhamento das informações divulgadas.
Pindamonhangaba, de dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Valéria dos Santos
Secretaria de Saúde e Assistência Social

LEI Nº 6.193, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a municipalização de Estrada no Bairro Cruz Grande que especiﬁca.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica determinada a municipalização da estrada conhecida como “Estrada
Colmeia”, com acesso pela Estrada Jesus Antonio de Miranda no Bairro Cruz Grande,
neste Município, com extensão total de aproximadamente 5.000 (cinco mil) metros, a
ser oﬁcialmente denominada.
Art. 2º
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações
próprias do orçamento vigente que, se necessário, poderão ser suplementadas
mediante Decreto do Executivo.
Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 154/2018

Valéria dos Santos
Secretaria de Saúde e Assistência Social

CNPJ: 08.938.299/0001-3

EDITAL de CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores associados para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizara dia
26 de Janeiro de 2019, na rua TREZE de MAIO, 505 no Bairro Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP,
as 18:00 horas em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados com direito a voto e em
segunda convocação 1 (uma) hora após, com qualquer número de associados.
Aos interessados em inscrever suas CHAPAS, poderão fazê-lo até 1 (uma) hora antes do horário marcado para
ASSEMBLEIA; no endereço acima citado.
Ordem do Dia:
Eleger nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Triênio: 2019 a 2022.
Pindamonhangaba, 18 de Dezembro de 2018.
Presidente Executivo
Izaias David

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.192, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos ﬁnanceiros para o exercício
de 2019, a título de subvenção social e auxílio, às entidades assistenciais e dá outras
providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos ﬁnanceiros,
para o exercício de 2019, a título de subvenção social e auxílio, às entidades
assistenciais relacionadas no Anexo I desta Lei.
Art. 2º A concessão da subvenção e auxílio de que trata esta Lei será formalizada
através de termo apropriado, conforme previsto na Lei Federal n.º 13.019/14, com
destinação exclusiva e especíﬁca ao custeio e auxílio da entidade subvencionada em
conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência
Social.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias
do orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante
Decreto, a abertura de crédito adicional especial e credito adicional suplementar, se
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 19 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ /Projeto de Lei 150/2018

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
DE MOREIRA CÉSAR
HELENA BONDIOLI
MUASSAB
LAR IRMÃ TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
LAR IRMÃ TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
LAR IRMÃ TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
LAR IRMÃ TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
LAR IRMÃ TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSOCIAÇÃO CORPORAÇÃO
MUSICAL EUTERPE
ASSOCIAÇÃO DOS
SALESIANOS
COOPERADORES DE
PINDAMONHANGABA
INSTITUTO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
HUMANOS E ARTES E
APRENDIZAGEM - IA3
PROJETO SOCIAL GRÊMIO
UNIÃO

TERMO DE
FOMENTO / Nº
DE PROCESSO

VALOR
TOTAL DA
VERBA

VALOR
TOTAL DAS
ÚLTIMAS
PARA O ANO
DE 2019

03/2018
16310/2018
SUBVENÇÃO

R$ 25.000,00

R$ 10.000,00

604

3

FMI

R$ 40.000,00

R$ 24.000,00

604

3

FMI

R$ 19.200,00

R$ 9.600,00

604

3

FMI

R$ 14.400,00

R$ 7.200,00

604

3

FMI

R$ 105.600,00

R$ 52.800,00

604

3

FMI

R$ 23.700,00

R$ 14.700,00

604

3

FMI

R$ 111.000,00

R$ 43.800,00

596

3

FUMCAD

18/2018
16295/2018
SUBVENÇÃO

R$ 38.184,00

R$ 19.091,94

596

3

FUMCAD

19/2018
16296/2018
SUBVENÇÃO

R$ 63.750,00

R$ 32.700,00

596

3

FUMCAD

21/2018
16298/2018
SUBVENÇÃO

R$ 85.000,00

R$ 42.981,10

596

3

FUMCAD

04/2018
16311/2018
SUBVENÇÃO
06/2018
16313/2018
SUBVENÇÃO
07/2018
16315/2018
SUBVENÇÃO
10/2018
16318/2018
SUBVENÇÃO
12/2018
16322/2018
AUXÍLIO
15/2018
16293/2018
AUXÍLIO

FICHA

FONTE

VERBA

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2018

S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Tudo de lindo
Para a lindíssima Cinthia Ramos (Secretaria de
Saúde). Que seu novo ciclo seja regado por muita paz,
alegria e conquistas. É o que desejam seus colegas
de trabalho, seus ﬁlhos, sua família e todos os seus
amigos.

Espetáculo ‘Broadway’
Mais uma daquelas brilhantes apresentações da Companhia Lago do Cisne, de Moreira César. Desta vez, as
bailarinas se apresentaram no coreto da praça Monsenhor Marcondes, no último dia 16, dentro da programação natalina da prefeitura. Parabéns, alunas, coreógrafa e equipe CLC!

Chuva de bênçãos!
Foi a vez da guerreira Edna Gomes fazer as honras
de aniversariante no dia 18 de dezembro. Sua ﬁlha
Dayane, seus ﬁlhos e netos, acompanhados de Devanir e amigos, esperam que a sagitariana continue
sendo um exemplo de força e de determinação. Beijos
para a supermãe!

Tudo de bom
Felicidades à dupla!
Não muitos dias depois de verem o Palmeiras se
sagrar decacampeão brasileiro, Fernanda (dia 18)
e Everaldo (dia 14) tiveram mais dois motivos para
comemorar em 2018, ao completarem mais um ano
de vida neste mês de dezembro.

Para Lívia de Fátima Fialho Monteiro, que completou 15 anos, no dia 11 de dezembro. Ele recebe os
comprimentos dos avós: Nécio Pereira, Berenice,
Joaquim; dos primos, primas, tios, tias e de todos os
familiares e amigos.

Boas novas
E na véspera do Natal, Regina
Daniel, a ‘Regininha’ (Subprefeitura) completa mais um ano de
vida. Que a Renovação Divina e a
alegria desta data possam perdurar por seus novos 365 dias. São os
votos das ﬁlhas, do esposo (foto) e
de toda a sua família e amigos.
Felicidade!
É o que os amigos e familiares da Marlene Muassab lhe desejaram no aniversário festejado no dia 19
de dezembro. Parabéns, Marlene!

Mais um ano que ﬁnda...
Os amigos do Bar das Pedras comemoraram, neste domingo (16), o “8º Encontro de Fim de Ano”. Os proprietários,
Marquinho e Sara, agradecem a todos
pela participação e desejam um feliz Natal e um 2019 cheio de amor e paz.

Feliz aniversário!
Muitas bênçãos
Para Tássia Nerosi, aniversariante do próximo dia
27. Ela recebe os parabéns e o desejo de muita luz, alegria e conquistas do esposo David, dos ﬁlhos Miguel e
Heitor Nerosi e de todos os amigos e familiares.

Neste dia 24 de dezembro, o Natal será comemorado em dose dupla na casa do motorista da Câmara de
Pindamonhangaba, Alexandre de Almeida Vicente. Ao
lado da esposa Erika e da ﬁlha Julia, “Xande” recebe
os cumprimentos dos amigos Casa, Bolinho, Barba,
Cururu, Colega e Bahia por mais um ano de vida, de
felicidades, sucesso e muitas alegrias.

