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Oﬁcinas participativas do Plano
Diretor acontecem neste mês
As ações do Plano
Diretor Participativo
de Pindamonhangaba
continuam em janeiro

de 2019, com as oﬁcinas
participativas abertas
à população. Os
primeiros bairros que

receberão as oﬁcinas são
o Araretama, centro,
Cidade Nova e Ribeirão
PÁGINA 3
Grande.
Divulgação

Segue até sexta-feira (11) o período para
transferência de estudantes da Rede Estadual de São Paulo. Os
interessados devem
procurar uma escola e
apresentar documento de identidade (ou
certidão de nascimento) e comprovante de
residência.

Continuam as
inscrições para
o Festival de
Marchinhas
A Prefeitura de Pindamonhangaba segue com as
inscrições para o 12º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Pindamonhangaba “Mirabeau” 2019, até
o dia 7 de fevereiro.
PÁGINA 2

Transferência nas
escolas estaduais
segue até
sexta-feira (11)

PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
21
Bairros e centro sediarão discussões participativas a partir de 21 de janeiro

POSSIBILIDADE DE PANCADAS
DE CHUVA À TARDE

35º

UV 14
Fonte CPTEC/INPE
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Editorial
Homens e livros

“

Um país se faz com homens e livros”. Essa
frase de Monteiro Lobato vem a calhar nesta
semana, em que comemoramos, na segunda-feira
(7), o Dia do Leitor.
O instituto Pró-Livro nos aponta que o Brasil
tem em torno de 95 milhões de pessoas que leem
quatro ou mais livros por ano: leem porque
querem, porque gostam, porque sabem, porque
foram incentivados, porque compram livros,
porque emprestam, porque ganham, leem porque
sim!
Em contrapartida, há 77 milhões de pessoas que
não leem: não o fazem porque não gostam, porque
não querem, porque não têm tempo, porque não
sabem, porque não têm acesso. Não leem porque,
culturalmente, foram talhados a acreditar que o
livro e o ato de ler é menos importante ou menos
atrativa que outras formas de cultura ou de lazer.
No contexto de um país polarizado em que todos
expressam sua opinião nas redes sociais, ler é cada
vez mais imprescindível.
Assim, é preciso incentivar a leitura, para
pavimentarmos um belo caminho a ser escrito
com lápis e muitas palavras. Sejamos, cada um de
nós, os inconformados que insistem em pôr o pé na
estrada, enxergando em Monteiro Lobato o Norte:
“Um país se faz com homens e livros”.
(Texto baseado no artigo escrito pela Professora
Dra. Paula Reis Oliveira, Coordenadora do curso
de Letras do Centro Universitário Internacional
Uninter).

Verão pede uso eﬁciente
de energia elétrica
O Verão, aliado às férias escolares de janeiro e
a maior permanência das
pessoas em casa, pode reﬂetir no aumento do consumo
da energia elétrica sem que
o consumidor perceba. Para
se informar sobre o uso eﬁciente e correto da eletricidade, existem algumas dicas que podem fazer parte
da rotina da família.
Por exemplo, manter
janelas e portas fechadas
quando o ar-condicionado
estiver funcionando, evitar o abre e fecha constante da geladeira e acumular
roupas sujas para utilizar
a máquina de lavar em sua
capacidade máxima, são
atitudes que podem fazer a
diferença e trazer redução
do valor da conta de energia
no ﬁnal do mês.
Entre os alertas, é que
no verão, o uso abusivo
do ar-condicionado, pode
representar um aumento
muito expressivo no valor
da conta de energia elétrica
de uma família. Para aqueles que não abrem mão de
um banho com a água bem
quente, manter a chave do
chuveiro elétrico na posição
“Verão” economiza 30%

Reprodução/internet

Seguem as inscrições para o
Festival de Marchinhas
A Prefeitura de Pindamonhangaba segue com
as inscrições para o 12º
Festival de Marchinhas
Carnavalescas de Pindamonhangaba “Mirabeau” 2019, até o dia 7 de
fevereiro.
A divulgação dos selecionados será dia 14 de
fevereiro e o ensaio aberto dos selecionados, dia
21. As eliminatórias serão dias 22 e 23 de fevereiro e a grande ﬁnal, dia
24 de fevereiro de 2019.
Podem se inscrever
compositores de todo

o Brasil, somente pelo
site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br.
As composições deverão ser inéditas, ou seja,
não gravadas comercialmente. Se for considerado plágio, a obra será
eliminada.
Serão
selecionadas
20 marchinhas para as
duas eliminatórias. A
premiação será de troféu para os quatro primeiros colocados, sendo
os três primeiros acompanhados de premiação

Franco Neto” e Melhor
Figurino 2019 “Troféu
Cida Novaes”.
O Festival de Marchinhas Carnavalescas
de Pindamonhangaba é
promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento
de Cultura, com o objetivo resgatar e divulgar a tradição das
marchinhas de carnaval e incentivar a
criatividade dos compositores populares
de todo o país.

em dinheiro. O 1º lugar
recebe o troféu “Alarico Corrêa Leite” e R$
3.016,43 (32,32 UFMP),
o 2º lugar recebe o troféu “Zé Sambinha” e R$
1.522,21 (16,31 UFMP), o
3º recebe o troféu “Celso
Guimarães” e R$ 761,57
(8,16 UFMP) e o quarto
lugar, o troféu “Maestro
Arthur dos Santos”.
Também serão conferidos entre os ﬁnalistas
os troféus para Melhor
Intérprete 2019 “Troféu
Hélio Camargo”, Melhor
Torcida 2019 “Troféu

Grupo Haikaiss se apresenta na região
Com mais de 13 anos
de estrada, cinco CD’s
lançados e mais de 200
milhões de views nas redes sociais, o coletivo paulistano de rap e hip hop
Haikaiss vem ao Vale do
Paraíba no início de 2019.
A apresentação será nesta
quarta-feira (9) no Dunluce Irish Pub, em São José
dos Campos.
A atração principal
da noite tem passagens
por Lollapalloza, Planeta Atlântida e João Rock.
Os jovens possuem mais
de dois milhões de inscrições no Youtube e contabilizam, em um único vídeo,
mais de 100 milhões de visualizações no clipe de “Rap

Reprodução/internet

Quarteto integra cenário de rap e hip hop nacional
Lord”. A música faz parte
do álbum “Teto baixo”, que
também rendeu ao grupo
outros sucessos como “A
Praga” e “Chapa Drunk”.
Além do Haikaiss, a
programação da noite terá

Pedro Torres e os DJS Leo
Minas, Rafael Correa e Estevão Manﬁolli. O valor do
ingresso com nome na lista será de R$ 10 (mulher)
e R$ 20 (homem). Sem
nome na lista, a entrada

custará R$ 20 (mulher) e
R$ 30 (homem). Informações e reservas através dos
telefones: (12) 3921-0565
e (12) 98272-2266, ou
pelo e-mail dunlucepub@
hotmail.com.

REGISTRO CULTURAL

ALTAIR FERNANDES

Em 2018, APL deu posse a cinco membros

Tipo de lâmpada
inﬂuencia economia e
aproveitamento de luz
mais do que se estiver na
posição “Inverno”.
Se a máquina de lavar
-roupas tem capacidade
para bater até 10 quilos, não
há necessidade de ligá-la
apenas para trabalhar pela
metade da carga. A mesma
dica vale para as secadoras.
Mais duráveis e econômicas, a lâmpada de LED é
uma excelente opção para
a iluminação. Além disso,
é essencial manter a rede
elétrica interna da residência em bom estado e distribuir as cargas instaladas de
forma equilibrada, evitando sobreaquecimento da
ﬁação e possíveis fugas de
corrente.
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A APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, sob a presidência da escritora Elisabete Guimarães (nas fotos com os diplomados), em suas reuniões mensais plenárias
solenes referentes ao ano de 2018, recebeu e procedeu a diplomação de cinco membros
em seus quadros.
Arquivo TN

Plenária de
junho. Assumiu
a cadeira nº 19 do
quadro de Membros
Honorários, patrono - Dr. Rodrigo
Romeiro, a professora e escritora
Evalda de Andrade
Silva Costa, a Eva
Andrade.

Arquivo TN

Plenária de
setembro. A professora e dançarina Rute
Eliana dos Santos,
que ocupava a cadeira
nº 18 de Honorários,
patrona – Professora Maria Carmelita
Salgado, assumiu a
cadeira nº 36 de Titulares, patrono – Dr.
Francisco Romano de
Oliveira.
Arquivo TN

Plenária de novembro. Na última
plenária solene do
ano, a APL recebeu
em seu quadro de
Membros Honorários,
Guilherme Bendasoli
Balarin. Ele assumiu a
cadeira nº 12 de Membros Titulares, cujo
patrono é o Professor
Ugo Nóbrega.

Arquivo TN

Plenária de
agosto. O jornalista
Luis Claudio Antunes
deixou a cadeira
nº 15 de Honorários,
patrono – Major José
Adelino Simões de
Carvalho, passando a ocupar a 28 de
Titulares, patrona Professora Elvira de
Moura Bastos.

Arquivo TN

Plenária de outubro. O publicitário
José Luiz Gândara
Martins, deixou a cadeira nº 20 do quadro de Honorários
e passou a ocupar a
de nº 13 de Titulares,
que tem como patrono o seu avô Athayde
Marcondes.
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Oﬁcinas participativas do Plano
Diretor acontecem neste mês
Bairros sediarão discussões participativas a partir de 21 de janeiro
As ações do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba continuam
em janeiro de 2019, com
as oﬁcinas participativas
abertas à população. Os
primeiros bairros que receberão as oﬁcinas são o
Araretama, no dia 21 de janeiro, às 18 horas, no centro comunitário (rua General Ruy de A. Costa, 56).
E neste mesmo dia e horário, a população do centro
poderá se encontrar no
Teatro Galpão, para também realizar a oﬁcina.
Já no dia 22, será a vez
da região do bairro Cidade Nova ser contemplado
com sua oﬁcina de bairro,
às 18 horas, no centro comunitário (rua Mogi das
Cruzes, 470) e, no mesmo
dia e horário, será realizada a oﬁcina para a região
do Goiabal, no centro comunitário que ﬁca na avenida dos Cedros, 745.
No dia 23, às 18 horas,
a região do Ribeirão Grande será a contemplada
com oﬁcina. Será às 18 horas, no centro comunitário
(Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda,
17.705). Ainda no dia 23,
a oﬁcina de bairro será, ao
mesmo tempo, em Moreira César, no centro comunitário do loteamento Marieta Azeredo (rua Jorge
Marcos Azeredo, 150).
E no dia 24, também
às 18 horas, no centro
comunitário do Vale das
Acácias (rua dos Cravos,
240). Também no dia 24,
encerrando as oﬁcinas dos
bairros, será no centro
comunitário do Mandu /
Bonsucesso (rua Particular, saída da rodovia Caio
Gomes Figueiredo, 8.901),
também para moradores
da Cruz Grande/Cruz Pequena. Na sequência, as
oﬁcinas temático-setoriais
serão realizadas a partir
do dia 31 de janeiro, com
os temas de Desenvolvimento Econômico e Meio
Rural, Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente.
A intenção é coletar informações sobre a realidade da cidade, e que mais

pessoas possam participar
e opinar. No total, oito oﬁcinas serão realizadas nas
áreas rural e urbana. Após,
serão realizadas as oﬁcinas temático-setoriais e as
audiências públicas, que
contribuirão para a formatação do Plano Diretor,
antes de ser enviado para a
aprovação.
O Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba tem como objetivo
deﬁnir princípios e diretrizes para a ocupação ordenada do espaço urbano,
tendo em vista a garantia
do desenvolvimento da cidade de forma qualitativa.
A revisão do Plano Diretor
é uma obrigação legal (Lei
Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade) e que
a cada 10 anos deve ser
atualizado para que seus
dispositivos regulamentadores sejam revisados,
na perspectiva de combater as desigualdades na
cidade, implementar propostas para ordenamento
territorial, proporcionar
sustentabilidade e melhores condições de qualidade
de vida para a população.
A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da
Prefeitura está à frente da
revisão do Plano Diretor,
por meio da empresa Geo
Brasilis, vencedora do certame licitatório. O núcleo
gestor contará com representantes ainda da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Secretaria de
Gestão e Articulação Política, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria
de Negócios Jurídicos e
Secretaria de Habitação,
Meio Ambiente e Regularização Fundiária.
A população poderá
acompanhar todas as etapas do processo por meio
do site da prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e também pela página
do Facebook Plano Diretor
Pindamonhangaba 2019.
A elaboração da Revisão do Plano Diretor vendo sendo realizada desde
novembro de 2018 e irá
até abril de 2019.

Divulgação

Reuniões fazem parte do planejamento estrutural de Pinda

Transferência nas escolas estaduais
de SP segue até sexta-feira (11)
Resultado será divulgado ainda em janeiro; volta às aulas
está marcada para 1º de fevereiro
Segue até sexta-feira (11) o período para
transferência de estudantes da Rede Estadual de São Paulo. A
solicitação é feita por
pais e responsáveis, no
caso dos menores de 18
anos de idade, ou pelos próprios alunos que
mudaram de endereço
ou tenham interesse em
estudar em uma unidade de preferência. Os
resultados serão divulgados ainda neste mês
de janeiro na Secretaria
Escolar Digital (https://
sed.educacao.sp.gov.
br/ConsultaPublica/
Consulta).
Os interessados devem procurar uma escola e apresentar documento de identidade
(ou certidão de nascimento) e comprovante
de residência. O pedido
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Pedido deve ser feito
presencialmente e
resultado sairá na
internet

não precisa ser realizado necessariamente na
unidade escolhida para
transferência. As equipes
gestoras são responsáveis pela avaliação dos
requerimentos sempre
condicionados às vagas
por etapa/turno.
Aqueles que tiverem o
pedido negado continuarão a estudar na unidade
onde já estão atualmente matriculados. Todos

os estudantes têm vaga
garantida. Ao longo de
janeiro, o cadastro para
quem estava fora da rede
no ano passado seguem
abertas nas 5 mil escolas
da capital, região metropolitana e interior paulista.
Volta às aulas
Em dezembro, a Secretaria da Educação
de São Paulo divulgou o
calendário oﬁcial para o

ano letivo de 2019. A volta às salas está agendada
para 1º de fevereiro. A
programação respeita o
mínimo de 200 dias exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (9394/96). Já o
encerramento do período
de aulas regulares do 1º
semestre, de acordo com
a programação, está marcado para 27 de junho.

“REDE DE NÚCLEOS” CONTINUA COM RECREAÇÃO NESTA SEMANA
Divulgação

Atividades usam esporte como
divertimento nas férias

Desta vez, projeto oferece exercícios aquáticos na
Escola Municipal Julieta Reale
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O projeto “Rede de
Núcleos”, do Instituto Esporte & Educação
(IEE), dá continuidade a sua programação
especial para as férias
escolares de janeiro,
em Pindamonhangaba.
Nesta terça (8) e quintafeira (10), das 13h30 às
17 horas, as atividades
vão refrescar as tardes
de crianças e adolescen-

tes com “Desaﬁos Aquáticos”, na Escola Municipal Julieta Reale, no
bairro Castolira.
As crianças e os jovens atendidos pelo
Núcleo de Pinda podem
convidar e levar amigos
para atividades esportivas, jogos e brincadeiras
promovidas pela iniciativa como forma de
entretenimento neste
começo de ano. Sendo
que, a diversão semanal atual se concentrará

em “Desaﬁos Aquáticos”, acompanhando a
tendência de alívio das
altas temperaturas do
verão.
Na cidade, o projeto atende cerca de 250
jovens e crianças na escola Julieta Reale, com
o patrocínio da empresa Novelis e o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Lei de Incentivo ao
Esporte do Governo
Federal.
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EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADITAMENTO DE PRAZO
1

EXTRATO PARCERIA

Nº 01/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37263/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Liceu Coração de Jesus

Objeto:

2

3

Pindamonhangaba, 8 de janeiro de 2019

15

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes de 15 a 17 anos, 45
atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 44.263,80

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 02/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37261/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Liceu Coração de Jesus

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 100
atendimentos/mês.

16

6

7

8

9

10

11

12

14

R$ 20.160,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 17/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37292/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Casa Transitória
Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba

Objeto:

Programa socioassistencial
atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 118.440,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 18/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37303/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Associação
Pindamonhangabense de Amor Exigente

Objeto:

Programa
socioassistencial
atendimentos/mês.

para

famílias,

235

29

para

famílias,

50

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 30/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37345/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar São Vicente de
Paulo

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para idosos, na
modalidade abrigo institucional, 7 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 103.231,68

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 31/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37347/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar São Vicente de
Paulo

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para idosos, na
modalidade abrigo institucional, 9 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 133.459,92

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 32/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37350/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar São Vicente de
Paulo

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para idosos, na
modalidade abrigo institucional, 4 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 59.886,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 33/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37258/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Associação de Assistência do Idoso

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para idosos, na
modalidade abrigo institucional, 25 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 370.722,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 34/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37253/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Associação de Assistência do Idoso

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para idosos,
com grau iii de dependência, na modalidade abrigo
institucional, 2 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 72.000,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 35/2018 – 01/2018 (aditamento)

Valor:

R$ 25.200,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 19/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37483/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Objeto:

Programa socioassistencial
atendimentos/mês.

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes, 41 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 72.072,00

Valor:

R$ 40.329,24

Data da assinatura:

27/12/2018

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 20/2018 – 01/2018 (aditamento)

EXTRATO PARCERIA

Nº 04/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37484/2017

Processo Administrativo:

Nº 37475/2017

Parceiros:

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Objeto:

Programa
socioassistencial
atendimentos/mês.

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes, 64 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 18.648,00

Valor:

R$ 62.952,96

Data da assinatura:

27/12/2018

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 21/2018 – 01/2018 (aditamento)

EXTRATO PARCERIA

Nº 05/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37289/2017

Processo Administrativo:

Nº 37295/2017

Parceiros:

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação Criança
Feliz São Gabriel

Objeto:

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes, 110 atendimentos/mês.

Programa
socioassistencial
atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 47.880,00

Valor:

R$ 108.200,40

Data da assinatura:

27/12/2018

Processo Administrativo:

Nº 37357/2017

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 22/2018 – 01/2018 (aditamento)

Parceiros:

EXTRATO PARCERIA

Nº 07/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37299/2017

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar da Criança Irmã
Julia

Processo Administrativo:

Nº 37288/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação para Auxílio
da Criança e do Adolescente Projeto Crescer

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Caridade
Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba

Objeto:

Parceiros:

Serviço de acolhimento institucional para crianças de 0 a
12 anos incompletos, na modalidade abrigo institucional,
13,57
vagas/mês.

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes, 90 atendimentos/mês.

Objeto:

Oferta de cestas básicas as famílias do Paif, 50
atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 268.686,00

Prazo:

12 meses

Data da assinatura:

27/12/2018

Valor:

R$ 88.527,60

EXTRATO PARCERIA

Nº 36/2018 – 01/2018 (aditamento)

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 08/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 98.364,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 03/2018 – 01/2018 (aditamento)
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para

famílias,
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para

famílias,
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para

famílias,

95

33

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 91.848,00

Data da assinatura:

27/12/2018

Processo Administrativo:

Nº 37359/2017

EXTRATO PARCERIA

Nº 23/2018 – 01/2018 (aditamento)

Parceiros:

Nº 37371/2017

Processo Administrativo:

Nº 37285/2017

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar da Criança Irmã
Julia

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / IA3 Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento Humano, a Artes e Aprendizagem

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Serviço de Obras
Sociais de Pindamonhangaba

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para crianças de 0 a
12 anos incompletos, na modalidade abrigo institucional,
4,1 vagas/mês.

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes, 90 atendimentos/mês.

Objeto:

Oferta de benefício eventual em virtude de
vulnerabilidade temporária, área de abrangência de
Pindamonhangaba exceto o distrito de Moreira César,
48 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 79.200,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 37/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37363/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Lar da Criança Irmã
Julia

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para crianças de 0 a
12 anos incompletos, na modalidade abrigo institucional,
2,43 vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 48.114,00

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 38/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37374/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Serviço de Obras
Sociais de Pindamonhangaba

Objeto:

Serviço de acolhimento institucional para pessoas em
situação de rua, na modalidade casa de passagem, 69
vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 43.412,04

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 39/2018 – 01/2018 (aditamento)

21

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 88.527,60

Prazo:

12 meses

Data da assinatura:

27/12/2018

Valor:

R$ 61.107,84

EXTRATO PARCERIA

Nº 10/2018 – 01/2018 (aditamento)

Data da assinatura:

27/12/2018

Processo Administrativo:

Nº 37269/2017

EXTRATO PARCERIA

Nº 24/2018 – 01/2018 (aditamento)

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação do Centro
de Convivência para Idosos Francisca Inácio Ribeiro

Processo Administrativo:

Nº 37284/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Serviço de Obras
Sociais de Pindamonhangaba

Objeto:

Oferta de benefício eventual em virtude de
vulnerabilidade temporária, área de abrangência do
distrito de Moreira César, 92 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 117.123,36

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 25/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37507/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Serviço de proteção social especial para pessoas
com deficiência, idosas e seus familiares – habilitação
e reabilitação para a vida em comunidade, 65
atendimentos/mês

22

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para idosos, 40 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 30.763,20

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 11/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37355/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação do Centro
de Convivência de Idosos de Moreira César Helena
Bondioli Muassab

23

34

35

36

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para idosos, 30 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 23.072,40

Data da assinatura:

27/12/2018

Prazo:

12 meses

EXTRATO PARCERIA

Nº 12/2018

Valor:

R$ 81.595,80

Processo Administrativo:

Nº 37375/2017

Processo Administrativo:

Nº 37356/2017

Data da assinatura:

27/12/2018

Parceiros:

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação do Centro
de Convivência de Idosos de Moreira César Helena
Bondioli Muassab

EXTRATO PARCERIA

Nº 26/2018 – 01/2018 (aditamento)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Serviço de Obras
Sociais de Pindamonhangaba

Processo Administrativo:

Nº 37509/2017

Objeto:

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba

Serviço de acolhimento institucional para pessoas em
situação de rua, na modalidade casa de passagem, 131
vagas/mês.

Prazo:

12 meses

Objeto:

Serviço de proteção social especial para pessoas
com deficiência, idosas e seus familiares – habilitação
e reabilitação para a vida em comunidade, 58
atendimentos/mês.

Valor:

R$ 82.419,96

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 40/2018 -01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37615/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Esquadrão Vida para
Adolescentes

Objeto:

A execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC,
na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº
13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo
parte integrante e indissociável deste instrumento,
independentemente de transcrição

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 178.390,80

Data da assinatura:

27/12/2018

Objeto:

Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos
para idosos, 10 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 7.690,80

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 13/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37505/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Programa socioasssistencial para
deficiência, 41 atendimentos/mês

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 154.005,84

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 14/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37372/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / IA3 Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento Humano, a Artes e Aprendizagem

Objeto:

13

Valor:

28

12 meses

Parceiros:

5

12 meses

Prazo:

Processo Administrativo:

4

Prazo:

Programa
socioassistencial
para
adolescentes, 101 atendimentos/mês.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 166.031,88

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 15/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37373/2017

Parceiros:

pessoas

crianças

24

25

com

e

26

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 73.741,20

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 27/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 37510/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Serviço de proteção social especial para pessoas
com deficiência, idosas e seus familiares – habilitação
e reabilitação para a vida em comunidade, 82
atendimentos/mês.

37

38

Prazo:

12 meses

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 105.300,00

Valor:

R$ 69.000,00

Data da assinatura:

27/12/2018

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 28/2018 – 01/2018 (aditamento)

EXTRATO PARCERIA

Nº 44/2018

Processo Administrativo:

Nº 37488/2017

Processo Administrativo:

Nº 1487/2018

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Adolescentes em Risco

Objeto:

Proteção especial de alta complexidade, na modalidade
abrigo institucional, para adolescentes de 12 anos a 18
anos incompletos, até o limite de 20 vagas.

39

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Objeto:

Serviço de proteção especial a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade
assistida e de prestação de serviços a comunidade, 63
atendimentos/ano.

Prazo:

12 meses

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / IA3 Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento Humano, a Artes e Aprendizagem

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 521.940,51

Valor:

R$ 244.380,30

Data da assinatura:

27/12/2018

Objeto:

Programa
socioassistencial
para
adolescentes, 24 atendimentos/mês.

Data da assinatura:

27/12/2018

EXTRATO PARCERIA

Nº 45/2018 – 01/2018 (aditamento)

Prazo:

12 meses

EXTRATO PARCERIA

Nº 29/2018 – 01/2018 (aditamento)

Processo Administrativo:

Nº 2787 /2018

Nº 37490/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Adolescentes em Risco

Objeto:

Proteção especial de alta complexidade, na modalidade
abrigo institucional, para adolescentes de 12 anos a 18
anos incompletos, até o limite de 20 vagas.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 97.000,00

Data da assinatura:

27/12/2018

crianças

e
27

Valor:

R$ 39.453,12

Processo Administrativo:

Data da assinatura:

27/12/2018

Parceiros:

EXTRATO PARCERIA

Nº 16/2018 – 01/2018 (aditamento)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação dos
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

Processo Administrativo:

Nº 37271/2017

Objeto:

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Serviço de Obras
Sociais de Pindamonhangaba

Serviço de proteção especial a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade
assistida e de prestação de serviços a comunidade, 27
atendimentos/ano.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 105.215,70

Objeto:

Programa
socioassitencial
atendimentos/mês.

para

famílias,

40

40

Pindamonhangaba, 8 de janeiro de 2019

Tribuna do Norte

G eral

Em janeiro, garanta a segurança
das crianças em período de férias
As férias de janeiro são o
momento para se divertir e relaxar com a família. E quem
tem criança em casa sabe que os
pequenos querem sempre aproveitar ao máximo esse período.
Mas, nesses momentos de diversão também devemos redobrar a atenção para não deixar
nada tirar a alegria dessa época.
Pesquisas apontam que, no
Brasil, os acidentes são a principal causa de morte de crianças
e de adolescentes (de um a 14
anos). Todos os dias, 10 crianças
perdem a vida e mais de 300 são
internadas por motivos acidentais no País. Mas, ainda segundo
essas pesquisas, 90% desses casos poderiam ser evitados com
medidas simples de prevenção.
O site “Criança Segura” preparou algumas dicas para auxiliar os pais, responsáveis e familiares a manterem a garotada em
segurança no período de férias.
Conﬁra:
1. Use sempre a cadeirinha para viagens ou passeio de carro
Não importa se a viagem ou
o passeio é longo ou curto, o
“Bebê Conforto”; a “Cadeirinha”
e “Assento de elevação” são itens
indispensáveis para a segurança
das crianças no carro dos pais,
dos familiares ou de amigos. O
uso correto desses equipamentos evita em até 71% a morte de
crianças em caso de colisão.
2. Realize operação “Pente Fino” em casa ou no local
onde for se hospedar
Seja onde for que você e sua
família passarão as férias, o recomendado é que os responsáveis
pela criança realizem uma veriﬁcação das condições de segurança
do local antes de permitir que os
pequenos brinquem livremente pelo ambiente. Mesmo que a
casa seja preparada para garantir
a segurança das crianças que viPrefeitura Muncipal de
Pindamonhangaba
Secretaria de Administração
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS
NOTIFICAÇÃO Nº 2016-19

548

662 chacara

681

Nome: YVONE LEMOS DE REZENDE
MONTEIRO
Endereço:
EDITAL
Nº:
Bairro:
CEP:
Cidade:
NOTIFICO Vossa Senhoria (ProprietáriaInventariante) para, no prazo de 07 (sete)
dias, a contar da data de ciência desta, a
cumprir o disposto no artigo 32 da lei 1411
/74 do Código de Posturas, providenciar a
Limpeza do Imóvel (residência) , localizado
na RUA JOÃO LIVRAMENTO, 681 , Bairro
VILA RICA SOCORRO - PINDABA -12422470, Quadra F , Lote 0228 neste Município
de Pindamonhangaba, inscrito no cadastro
de imóveis sob a sigla SO111302046000,
devendo ser retirados do local quaisquer
detritos proveniente da limpeza . (mato,
entulho e/ou lixo). Aplicar mata mato não é
limpeza terreno.

Prefeitura Muncipal de
Pindamonhangaba
Secretaria de Administração
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS
NOTIFICAÇÃO Nº 2017-19

548

662 chacara

681

Nome:
ANTONIO CARLOS DE LEMOS
REZENDE
Endereço:
EDITAL
Nº:
Bairro:
CEP:
Cidade:
NOTIFICO Vossa Senhoria (ProprietáriaInventariante) para, no prazo de 07 (sete)
dias, a contar da data de ciência desta, a
cumprir o disposto no artigo 32 da lei 1411
/74 do Código de Posturas, providenciar a
Limpeza do Imóvel (residência) , localizado
na RUA JOÃO LIVRAMENTO, 681 , Bairro
VILA RICA SOCORRO - PINDABA -12422470, Quadra F , Lote 0228 neste Município
de Pindamonhangaba, inscrito no cadastro
de imóveis sob a sigla SO111302046000,
devendo ser retirados do local quaisquer
detritos proveniente da limpeza . (mato,
entulho e/ou lixo). Aplicar mata mato não é
limpeza terreno.

Prefeitura Muncipal de
Pindamonhangaba
Secretaria de Administração
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS
NOTIFICAÇÃO Nº 2018-19

548

662 chacara

681

Nome:
DANIEL JOAQUIM DE LEMOS
REZENDE
Endereço:
EDITAL
Nº:
Bairro:
CEP:
Cidade:
NOTIFICO Vossa Senhoria (ProprietáriaInventariante) para, no prazo de 07 (sete)
dias, a contar da data de ciência desta, a
cumprir o disposto no artigo 32 da lei 1411
/74 do Código de Posturas, providenciar a
Limpeza do Imóvel (residência) , localizado
na RUA JOÃO LIVRAMENTO, 681 , Bairro
VILA RICA SOCORRO - PINDABA -12422470, Quadra F , Lote 0228 neste Município
de Pindamonhangaba, inscrito no cadastro
de imóveis sob a sigla SO111302046000,
devendo ser retirados do local quaisquer
detritos proveniente da limpeza . (mato,
entulho e/ou lixo). Aplicar mata mato não é
limpeza terreno.

5

Reprodução/Internet

Momentos de lazer devem ser acompanhados de precauções
vem nela, no período de férias as
crianças têm mais tempo livre e
possuem curiosidade e imaginação para “sair do habitual”; por
isso, uma operação “pente ﬁno”
em cada cômodo pode evitar que
muitos acidentes aconteçam. Isso
inclui produto ou objeto perigoso
ou ainda, presença de animais peçonhentos, por exemplo.
3. Faça uma inspeção em
todos os brinquedos das
crianças
Separe um tempo para olhar
todos os brinquedos das crianças
à procura de danos que podem
causar algum tipo de machucado
ou acidente enquanto a criança
brinca. Observe se alguma parte
pequena está prestes a se soltar,
se existem partes quebradas com
pontas aﬁadas ou arestas. Caso
encontre algum problema, conserte o brinquedo imediatamente ou mantenha-o fora do alcance da criança até que ele esteja
seguro para ser utilizado.

O não cumprimento da presente notiﬁcação
implica na transformação da mesma em
multa no valor de 50% (cinqüenta por
cento) do salário mínimo vigente no País,
em conformidade com o artigo 39, da Lei
Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.
A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel,
caso o proprietário/ responsável pelo mesmo
não proceda à limpeza. Contudo além da multa
descrita acima, também será cobrado os serviços
realizados pela prefeitura, conforme previsto no
artigo 1° da lei municipal n° 2.490, de 06 de
novembro de 1990, alterada pela lei n°. 5.379,
de 26 de abril de 2012. Realizar o cadastro do
imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna
do Norte de 29/outubro/2015.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2019.
FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislações pertinentes:
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de
1974 (Código de Posturas do Município)
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro
de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de
abril de 2012

O não cumprimento da presente notiﬁcação
implica na transformação da mesma em
multa no valor de 50% (cinqüenta por
cento) do salário mínimo vigente no País,
em conformidade com o artigo 39, da Lei
Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.
A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel,
caso o proprietário/ responsável pelo mesmo
não proceda à limpeza. Contudo além da
multa descrita acima, também será cobrado os
serviços realizados pela prefeitura, conforme
previsto no artigo 1° da lei municipal n° 2.490,
de 06 de novembro de 1990, alterada pela lei
n°. 5.379, de 26 de abril de 2012. Realizar o
cadastro do imóvel é de responsabilidade
do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2019.
FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislações pertinentes:
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de
1974 (Código de Posturas do Município)
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de
1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012
O não cumprimento da presente notiﬁcação
implica na transformação da mesma em
multa no valor de 50% (cinqüenta por
cento) do salário mínimo vigente no País,
em conformidade com o artigo 39, da Lei
Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.
A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel,
caso o proprietário/ responsável pelo mesmo
não proceda à limpeza. Contudo além da multa
descrita acima, também será cobrado os serviços
realizados pela prefeitura, conforme previsto no
artigo 1° da lei municipal n° 2.490, de 06 de
novembro de 1990, alterada pela lei n°. 5.379,
de 26 de abril de 2012. Realizar o cadastro do
imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna
do Norte de 29/outubro/2015.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2019.
FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislações pertinentes:
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de
1974 (Código de Posturas do Município)
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de
1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de
2012

4. Atenção ao empinar
pipa
Soltar pipa é muito divertido,
mas é importante lembrar que
essa brincadeira deve ser realizada em lugares abertos, como
parques e praças, que ﬁquem
longe da ﬁação elétrica, para
evitar que a criança corra o risco
de levar um choque. Também é
de extrema importância frisar
que o uso de cerol é crime e
não deve nunca ser utilizado, em hipótese nenhuma.
5. Patins, bicicleta ou
skate exigem equipamentos
de segurança
Se as crianças forem aproveitar os dias de folga para andar de
bicicleta, de skate ou de patins,
lembre-se sempre de protegê
-las com capacete, cotoveleiras e
joelheiras. Esses equipamentos
ajudam a evitar lesões graves,
como traumatismo craniano,
em caso de queda. Certiﬁquese, ainda, que esses brinquedos

Prefeitura Muncipal de
Pindamonhangaba
Secretaria de Administração
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS
NOTIFICAÇÃO Nº 2019-19
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Nome: ROBERTO MANSO LEITE
Endereço:
EDITAL
Nº:
Bairro:
CEP:
Cidade:
NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário)
para, no prazo de 07 (sete) dias, a contar da
data de ciência desta, a cumprir o disposto
no artigo 32 da lei 1411 /74 do Código
de Posturas, providenciar a Limpeza do
Imóvel (residência) , localizado na RUA
JOÃO LIVRAMENTO, 687,
Bairro
VILA
RICA SOCORRO - PINDABA -12422-470,
Quadra F , Lote 0229 neste Município de
Pindamonhangaba, inscrito
no cadastro
de imóveis sob a sigla SO111302020000,
devendo ser retirados do local quaisquer
detritos proveniente da limpeza . (mato,
entulho e/ou lixo). Aplicar mata mato não é
limpeza terreno.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Às 15:00 horas do dia 28 de dezembro de
2.018, na Sala de Reuniões do Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs.
Thiago Vieira Carvalho - Superintendente
do FPMP, Roberto Pereira de Souza,
Regina Aparecida Araújo Ricotta, todos
membros do Conselho de Administração, e
a convidada Ana Flavia Mateus de Souza,
para a apreciação, discussão e deliberação
dos atos de competência deste colegiado
adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início
informando aos Srs. Conselheiros presentes
a seguinte ordem do dia, conforme publicado
na pauta contida no ato convocatório da
presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes
mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos
presentes dos balancetes mensais de outubro
e novembro de 2018, com o respectivo
parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal,
que foi apreciado e aprovado pelo Conselho
de Administração.
Nada
mais
havendo
a
tratar,
o
senhor
Superintendente
do
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião
e foi lavrada a presente ata, que, após lida
e achada conforme pelos presentes, foi
assinada pelos membros do Conselho de
Administração.

serão usados em ambientes seguros, longe de escadas, de piscinas ou de trânsito.
6. Atenção a ‘parquinhos’
e a espaços públicos
Aproveitar os dias de descanso para levar as crianças para
realizarem atividades diferentes
do que elas estão acostumadas é
um excelente programa para as
férias. Mas, é preciso ﬁcar atento às condições de segurança
dos brinquedos em ‘parquinhos’
e outros espaços de brincadeiras, por exemplo. Veja se não há
peças ou parafusos soltos, se os
brinquedos estão livres de ferrugem, se não há farpas ou hastes pontiagudas soltas. Em caso
de uma atividade que requer a
utilização de equipamentos de
segurança, informe-se sobre a
validade dos equipamentos e
veriﬁque as condições de conservação. Também procure saber se há monitores para cuidar
das crianças no ambiente.

O não cumprimento da presente notiﬁcação
implica na transformação da mesma em
multa no valor de 50% (cinqüenta por
cento) do salário mínimo vigente no País,
em conformidade com o artigo 39, da Lei
Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.
A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel,
caso o proprietário/ responsável pelo mesmo
não proceda à limpeza. Contudo além da
multa descrita acima, também será cobrado os
serviços realizados pela prefeitura, conforme
previsto no artigo 1° da lei municipal n° 2.490,
de 06 de novembro de 1990, alterada pela lei
n°. 5.379, de 26 de abril de 2012. Realizar o
cadastro do imóvel é de responsabilidade
do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2019.
FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislações pertinentes:
LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de
1974 (Código de Posturas do Município)
LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de
1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de
2012

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 007/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o , Sr (a) VALCIR JORGETTI ,
responsável pelo imóvel situado a RUA MAJOR
JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, Bairro SÃO
BENEDITO, inscrito nesse município sob a
sigla: SE110509005002, QUADRA , LOTE , 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.
Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 006/19 - LIMPEZA

Regina Aparecida Araújo Ricotta
Conselheira

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o , Sr (a) VALCIR JORGETTI ,
responsável pelo imóvel
situado a RUA
MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA,
Bairro SÃO BENEDITO, inscrito nesse
município sob a sigla: SE110509005001,
QUADRA , LOTE , 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.

Ana Flavia Mateus de Souza
Convidada

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP
Roberto Pereira de Souza
Conselheiro

7. Na piscina ou na praia:
supervisão constante
Para garantir a segurança
das crianças na piscina, na praia
ou no rio, a supervisão constante e completamente atenta de
um adulto é essencial. O equipamento de segurança mais
indicado é o colete salva-vidas;
já que boias inﬂáveis e outros
objetos passam uma ‘falsa sensação de segurança’, pois elas
podem furar, virar com a criança ou não estabilizar adequadamente a cabeça e o tronco dos
pequenos fora d’água. Em caso
de ambiente público, veriﬁque
se há salva-vidas no local e siga
sempre as recomendações desse
proﬁssional.
Seguindo todos esses cuidados a diversão será garantida
para você e para sua família.
Boas Férias!
Para conferir mais dicas,
acesse o site:
www.criancasegura.org.br

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 1ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal do
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia: 10/01/2019 (quinta-feira) Horário: 08h:30min Local: Auditório da
Prefeitura
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso.
Pauta:
I. Abertura e leitura da Ata da Reunião anterior; II. Edital de Chamamento Público
(FMI); III. Assuntos pertinentes ao Conselho; IV. Informes e encerramento.
Favor conﬁrmar a presença e/ou justiﬁcativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

‘PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 193/2018
(PMP 31603/2018
A autoridade superior, com base na
manifestação técnica da Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, homologou,
em 14/12/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de medicamentos
saúde mental”, em favor das empresas, os
itens (item-vl unit em R$): Aglon Comércio
e Representações Ltda: 01-0,35; 04-0,18;
Anbioton Importadora Ltda: 15-0,60; 56-0,31;
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos
Hospitalares Ltda: 03-0,60; 52-0,12; 53-0,1552;
55-0,0851; 59-0,51; Cirúrgica São José Ltda:
12-11,2572; 19-0,1838; 22-0,97; 29-0,0944; 302,70; 37-1,08; 38-4,75; 48-26,74; CM Hospitalar
Ltda: 61-1206,26; 62-1229,41; Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda: 02-4,00; 35-2,0582;
39-0,2564; 40-0,5847; 41-0,3445; 44-1,3256;
45-0,11; 57-0,0920; Cristalia Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda: 08-1,79; 20-0,1960;
27-2,19; 51-2,64; 54-0,1880; Droga Fonte
Ltda: 07-0,1650; 16-0,0540; 21-5,1278; 360,13; 42-8,3608; Dupatri Hospitalar Comércio
Importação e Exportação Ltda: 09-0,0891; 340,1005; 47-0,3465; EMS S/A:10-0,3224; Futura
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 050,1020; Inovamed Comércio de Medicamentos
Ltda: 24-0,0560; 49-0,23; Interlab Farmacêutica
Ltda: 60-56,87; Portal Ltda: 18-0,04; 33-0,4206;
46-0,26; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda:
06-0,03; 11-0,10; 13-0,20; 17-1,68; 28-0,1782;
32-0,0637; 58-0,66. Itens fracassados: 23, 25,
26, 43. Itens desertos: 14, 31, 50.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 200/2018
(PMP 31568/2018)
A autoridade superior, considerando a
análise técnica das amostras pela Secretaria
de Educação e Cultura, homologou, em
18/12/2018, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de fórmula infantil”,
em favor das empresas, os itens (item-vl unit
em R$): Anbioton Importadora Ltda EPP: 0235,50; 03-56,50; LP Santos Atacadista ME:
07-137,00; Rhodes Distribuidora de Materiais
Hospitalares Ltda EPP: 01-24,30; 04-24,90.
Itens fracassados: 05, 06.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 203/2018
(PMP 31573/2018)
A autoridade superior, considerando a análise
técnica das amostras pela Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, homologou, em
17/12/2018, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de enxoval hospitalar”, em
favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Noemia Silva dos Santos de Assis ME:
01-37,20; 02-39,00; Pedro Olavo Fabbri Fazio
Confecção e Comércio ME: 03-8,81; 04-22,18;
05-33,96.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 211/2018
(PMP 32381/2018)
A autoridade superior, com base na análise
técnica das amostras realizadas no certame
pela Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social, homologou, em 14/12/2018,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de materiais de enfermagem”, em
favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Arena Suprimentos Médicos Comercial
Importadora e Exportadora Ltda: 79-12,46;
80-12,46; CBS Médico Cientíﬁca S/A: 01-4,79;
02-6,30; 14-4,20; 41-2,10; 81-61,00; Centrovale
Soluções para a Saúde Eireli: 73-22,5970; 777,90; Cirúrgica São José Ltda: 37-15,84; 3815,68; 63-12,61; Cirúrgica União Ltda: 07-3,62;
08-3,87; 09-5,85; 22-6,25; 44-0,51; 46-0,51;
47-0,51; 51-3,55; 52-3,55; 53-3,55; 54-3,55;
55-3,55; 56-3,55; 57-3,55; 58-3,55; 59-3,55;
60-3,55; 61-3,55; 62-3,55; 67-12,30; Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda – 03-9,40; Fabrício
de Ramos & Cia Ltda EPP: 05-0,82; 06-0,81;
13-3,76; 17-1,31; 18-1,31; 19-1,31; 20-1,31;
21-1,31; 24-0,48; 25-0,44; 28-1,19; 32-1,11;
33-1,11; 35-1,11; 50-0,95; 66-33,45; 83-1,39;
84-1,45; 85-1,67; 86-1,89; Medi House Ind e
Com de Prod Cirúrgicos e Hosp Ltda: 42-5,50;
Pontual Comercial Ltda: 10-3,69; 11-3,72; 123,80; 15-4,35; 48-1,17; 68-58,00; 69-67,32;
70-58,00; 71-58,00; 72-58,00; 74-15,13; 7515,13; 76-15,13; 88-0,40; Soma/SP Produtos
Hospitalares Ltda: 39-16,00; 40-16,00; 6459,40; 65-34,84; Valecir Comércio de Produtos
Cirúrgicos Eireli EPP: 34-1,46; 36-1,46; 430,72; 45-0,72. Itens desertos: 04, 23, 49, 78, 82,
87. Itens fracassados: 16, 26, 27, 29, 30, 31.
PREGÃO Nº 212/2018 (PMP 32387/2018)
A autoridade superior, com base no parecer
da Secretaria de Saúde e Assistência Social,
homologou, em 27/12/2018, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada para a prestação de
serviço de assistência à saúde multiproﬁssional
continuada na modalidade ‘home care’, pelo
período de 12 meses”, em favor da empresa
Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda, o item
01, no valor total de R$ 213.840,00.
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Tribuna do Norte

Especial

Pindamonhangaba, 8 de janeiro de 2019

Igreja
Quadrangular

TERÇA-FEIRA
Divulgação

Divulgação

Pastor Lucas Antunes tem ao seu lado a esposa,
a pastora Ednalva Antunes

Igreja conta com a liderança do pastor presidente Lucas Antunes

Divulgação

Igreja desenvolve
projetos para
consagração de 2019
Evangelho Quadrangular de Pindamonhangaba terá
programação especial voltada à prosperidade deste ano
Colaborou com o
texto: Dayane Gomes
A igreja do Evangelho Quadrangular de Pindamonhangaba iniciou sua atuação religiosa
anual com um evento de “boasvindas” ao novo ciclo e já tem
outras atividades confirmadas
em seu planejamento para 2019,
sob a organização do pastor Lucas Antunes e os demais membros da instituição.
Como cortesia de começo de
ano, janeiro já conta com celebrações de esperança e expectativa com a “Semana de Clamor
para 12 Meses de Bênçãos”. O
período foi inaugurado no último domingo (6) e vai até o pró-

ximo (13), com cultos às 19h30.
As noites ininterruptas de oração tem a participação de diversos preletores, como os pastores
Uilian do Carmo, Jonas Nascimento e Danilo Correa e também a cantora Lydia Moises, ex
-integrante do Grupo “A Voz da
Verdade”, que estará no culto de
encerramento, previsto para às
19 horas, contando sua história
de vida.
“O objetivo é que nós consagremos os primeiros dias do
ano, simbolizando cada mês,
para que, em todo o restante
de 2019, nós possamos estar
com a bênção de Deus e injetar
sonhos, amor, paz e propósito
no coração do povo”, avalia o

A Esperança não murcha, ela não cansa,
também como ela não sucumbe a Crença,
vão-se sonhos nas asas da Descrença,
voltam sonhos nas asas da Esperança.
- Augusto dos Anjos, poeta brasileiro pré-modernista

pastor superintendente da região e presidente da igreja sede
da cidade, Lucas Antunes. Ele
atua como pregador há 16 anos
e sempre esteve envolvido com
a Quadrangular, passando boa
parte de sua infância na unidade
de Boituva (SP). Inclusive, o religioso foi batizado na entidade,
durante a juventude.
“2019 - O ano
dos sonhadores”
Neste ano, o tema dos trabalhos da igreja do Evangelho
Quadrangular de Pindamonhangaba se voltará à força e
à possibilidade de criação e realização de planos por meio de
uma atmosfera profética e de
aprovação divina. “Queremos
despertar nas pessoas o poder
de um sonho. Afinal, se podemos sonhar, Deus pode realizar”, afirma o pastor Antunes.
Além disso, a programação
de 2019 ainda incluirá o aniversário de 47 anos de inserção da
sede municipal em abril, o “Feste Gospel” com músicas evan-

Em 2019, o Evangelho Quadrangular completará 47 anos em Pindamonhangaba

“2019 - O ano dos sonhadores” será o tema central das atividades
gélicas e um retiro de carnaval
para jovens, em março. “Falaremos sobre um contexto em que
os jovens estão numa batalha. O
maior desafio é servir a Deus em
uma juventude tão preocupada
com seus próprios interesses”,
explicou o líder a respeito do
“Game Of Kingdom”, a reclusão
carnavalesca que acontecerá na
Chácara Recanto.
Com apoio de sua esposa
pastora Ednalva Antunes e den-

tro dos projetos do pastor, que
veio para a cidade há quatro meses, Pinda também pode acolher
a “Bênção do Calvário”, evento
destinado a reunir evangelhos
da igreja Quadrangular em algum espaço fora do templo,
para estimular a interação entre
as comunidades.
A igreja sede da Quadrangular de Pinda fica na avenida
Fortunato Moreira, 608 - Alto
do Tabaú.

