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Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2018

Cidade

‘Universidade do Livro’ oferece curso “Gramática
para Preparadores e Revisores de Texto”
Para quem trabalha
com revisão e com preparação de texto, a “Universidade do Livro”, da editora
Unesp, está oferecendo o
curso “Gramática para preparadores e revisores de
texto”.
O curso, que tem sido
um sucesso, e acontece
em formato presencial,
também tem uma edição
online. As aulas, com experiente Ibraíma Dafonte
Tavares, acontecerão entre
os dias 5 de dezembro de
2018 e 20 de fevereiro de
2019.
Entre os assuntos abordados, estão os problemas
de comunicação, os níveis

de intervenção editorial, a
coesão e a coerência textual, uso dos verbos, concordância verbal e concordância nominal, uso de
pronomes no português do
Brasil, regência verbal, utilização de artigos e crase.
Também serão esclarecidas
as dúvidas mais frequentes
sobre o emprego da vírgula e outras questões de linguagem.
Mais informações podem ser obtidas em: www.
editoraunesp.com.br.
Para quem se interessar
por outros cursos que a editora oferece, seu endereço
físico é: praça da Sé, nº. 108,
no centro de São Paulo.

Reproducao Internet

Curso será ministrado por Ibraíma Dafonte Tavares

Edital dE ConvoCação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas e Farmacêuticas de
Pindamonhangaba e região, de CNPJ; 04.842.370/0001-27, por seu presidente
abaixo assinado, convoca a todos os trabalhadores que tiveram vinculo empregatício
no período de 2006 á 2011, com as empresas IV-PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e A CAVALCANTE MOTA PLASTICOS –EPP a Comparecer munido da CTPS
(Carteira de trabalho e Previdência Social) na Assembleia Geral Especifica que
se realizara na sede do Sindicato situado a Rua dos Bentos, 481 – São Benedito
– Pindamonhangaba – SP. Cep: 12422-070, no dia 10/12/2018 ás 18h00, para
aprovação ou não, da proposta da empresa para acordo do Processo coletivo de
trabalho nº 0000232-07.2011.5.15.0059. Para obter maiores informações ligar no
telefone (12) 3648-5767 em horário administrativo.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2018
Sem mais
Atenciosamente

Sebastião de Melo neto
Presidente

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, as entidades e
organizações de Assistência Social inscritas no conselho, bem como as que
ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
convocados a comparecerem à 6ª Audiência Pública do Conselho
Municipal de Assistência Social, a realizar - se:

6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Data: 14/12/2018;
 Horário: 8h.

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social convida toda a
população a comparecer à 6ª Audiência Pública do Conselho Municipal de
Assistência Social, a ser realizada na data e local abaixo informados, em
atenção ao artigo 14 da Resolução n.14/2014, do Conselho Nacional de
Assistência Social, com o objetivo de apresentar à comunidade as entidades e

 Duração: Aproximadamente 3 (três) horas;
 Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
 Pauta: Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social
com as Entidades Socioassistenciais.

organizações de Assistência Social inscritas no conselho, bem como as que
ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais,
permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede
socioassistencial e o fortalecimento do SUAS.

 Data: 14/12/2018;

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a
justificativa com antecedência para o e-mail: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

 Horário: 8h.
 Duração: Aproximadamente 3 (três) horas;
 Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
 Pauta: Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social
com as Entidades Socioassistenciais.

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 139/18 - LIMPEZA A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissária) Sr (a)
INDÚSTRIA DE PAPEL PINDAMONHANGABA LTDA, responsável pelo imóvel,
situado a RUA MONTEIRO DE GODOY. Bairro BOSQUE inscrito no município
sob a sigla: NE111304001002, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 140/18 - LIMPEZA A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissária) Sr (a)
INDÚSTRIA DE PAPEL PINDAMONHANGABA LTDA, responsável pelo imóvel,
situado a RUA MONTEIRO DE GODOY. Bairro BOSQUE inscrito no município
sob a sigla: NE111304001001, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2018 (PMP 30595/2018)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “credenciamento de
instituições ﬁnanceiras com a ﬁnalidade de celebrar convênio com esta Prefeitura,
para prestação de serviços de arrecadação do DAM com código de barras
padrão Febraban, constantes nos carnês de IPTU, ISSQN, taxas de localização e
funcionamento e demais guias emitidas de tributos”, por solicitação do Departamento
de Receita e Fiscalização Fazendária, para o dia 20/12/2018, com entrega dos
envelopes às 14h e início da sessão às 14h30.
*** 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 126/2018 (PMP 20694/2018) – reabertura
Para “aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos cenotécnico e
de iluminação cênica, destinados à montagem do CEU das Artes”, com entrega dos
envelopes até dia 14/12/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
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 Estrela”,
com entrega dos envelopes até dia 14/12/18 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 043/2016 (PMP 7501/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 30/10/2018, ao contrato 240/2016, que
cuida de “contratação de empresa para prestação de serviços para conversão,
disponibilização e manutenção de um sistema informatizado integrado de gestão
pública administrativa e ﬁnanceira de forma a atender as necessidades da
Administração Pública Municipal”, para prorrogação até 30/11/2019, assinando pela
contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Emrbás –
Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda, o Sr Felipe César Pombo.

MERCADO MUNICIPAL FEIRANTES E
AMBULANTES DE PINDAMONHANGABA
(ACOMEMFAP)
BALANÇO ANUAL

Scanned by CamSca

PERÍODO 01/01/17 a 31/12/17
Saldo anterior
Entrada

R$ 16.591,06
R$ 33.747,00

Despesas
Taxas bancária
Papelaria
Xerox
Serralheiro
Honorários

Saldo no Caixa
Saldo aplicação
Saldo conta

R$ 120,00
R$ 30,50
R$ 112,50
R$ 1.150,00
R$ 18.000,00

R$ 4.037,00
R$ 30.770,57
R$ 1.196,49

Saldo total
R$ 36.004,06
________________________
Presidente:
JOSÉ CALAZANS MARTINS PEREIRA

