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Fundo Social de Solidariedade 
segue com “Projeto Reinvente” 

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba dá continuidade aos cursos do “Reinven-
te”. Neste mês, os cursos itinerários: culinária, padaria, pintura predial e manicure estão disponíveis 
nos pólos de Moreira César, e nos bairros Crispim e Alto Cardoso.PANCADAS DE CHUVA 
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Concurso estudantil de trova atinge sua 25ª edição
Trova. É uma composição 

poética de sentido completo, 
composta de quatro versos 
(linhas) de sete sílabas (poéti-
cas), rimando o 1º com o 3º e 
o 2º com o 4º. A trova expressa 
um pensamento (lírico, filosófi-
co ou humorístico) ou uma des-
crição. 

Juventrova. Concurso es-
tudantil de trovas destinado a 
alunos do Ensino Fundamental 
(a partir do 6º ano) e Curso Mé-
dio (redes pública e particular).                                                                        

Tema de 2019. O xxv Ju-

ventrova  terá como tema a 
palavra FAMÍLIA. Participação. 
Cada estudante poderá con-
correr com até 3 (três) trovas, 
de sua autoria, previamente 
selecionadas por seus profes-
sores. Os trabalhos devem ser 
digitados em uma folha na qual 
deve conter os seguintes dados 
(obrigatórios e sob pena de eli-
minação por não cumprimento): 
nome e sobrenome do aluno au-
tor da trova (embaixo da trova), 
escola, série, nome completo do 
professor e (se tiver) e-mail da 

escola para que seja agilizada a 
remessa do resultado do concur-
so. Os trabalhos enviados sem a 
observância aos dados mencio-
nados não poderão concorrer. 

Local de envio. As trovas 
devem ser enviadas impreteri-
velmente até o dia 10 de maio 
para o jornal Tribuna do Norte: 
Praça Barão do Rio Branco, 
25 – centro – CEP 12400-280 – 
A/C de Altair Fernandes ou para 
o e-mail altairfernandescarva-
lho@gmail.com 

Premiação. Os autores das 

melhores trovas deverão ser 
premiados em evento comemo-
rativo ao aniversário da Emanci-
pação Política e Administrativa 
de Pindamonhangaba (aniver-
sário da cidade). 

Realização. UBT – Pinda-
monhangaba (União Brasileira 
de Trovadores); Prefeitura Mu-
nicipal (Secretaria de Educação 
e Cultura/ Departamento de Edu-
cação e Cultura/ Biblioteca Vere-
ador Rômulo Campos D’Arace); 
Fundação Dr. João Romeiro – 
Jornal Tribuna do Norte.

Reprodução/Salesianos Pinda

Projetos sociais abrem matrículas 
para crianças e jovens de Pinda

Governo de São Paulo 
permite o parcelamento 
do IPVA por meio do 
cartão de crédito

A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento permitirá 
ao contribuinte realizar o 
parcelamento do Imposto 
Sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA) 
2019 por meio do cartão de 
crédito, contemplando tam-
bém o pagamento do Seguro 
de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Via Terrestre (DPVAT) e o 
Licenciamento. Essa medida 
busca aliviar o peso das con-
tas de início de ano no bolso 
dos contribuintes.

Essa nova modalidade 
começou a ser aceita desde 
a última quinta-feira (11) e 
é válida apenas para débitos 
não inscritos na dívida ativa, 
ou seja, para o calendário 

deste ano. Os interessados 
precisam comparecer a um 
dos endereços de atendi-
mento das credenciadas - até 
o momento as empresas Fin-
tech Taki e Esmeralda – com 
o Renavam (Registro Nacio-
nal de Veículo Automotor) e 
realizar o pagamento do im-
posto por meio das máqui-
nas de POS (Ponto de Venda, 
do inglês Point of Sale).

As empresas terão auto-
nomia para defi nir o número 
de parcelas e adequar a me-
lhor negociação com o con-
tribuinte. Para consultar os 
endereços das credenciadas, 
acesse http://portal.fazenda.
sp.gov.br (a lista de endere-
ços estará disponível no por-
tal até o fi nal do dia).

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Seguindo os objetivos 

de extensão educacional 
da Rede Salesiana Brasil, 
o “Programa Vida Melhor” 
(Provim) e o “Núcleo So-
cioeducativo de Esportes 
e Cultura” (NSEC) estão 
com matrículas e rema-
trículas abertas em Pin-
damonhangaba. As inicia-
tivas desenvolvidas pela 
Obra Social dos Salesia-
nos da cidade se destinam 
a crianças e adolescentes 
com baixa renda. Os pais 
ou responsáveis podem 
realizar o cadastro até a 
sexta-feira (25), na sede 
da instituição.

O Provim oferece exer-
cícios complementares no 
contra turno escolar, no 
período da manhã e da 
tarde, para o público de 
seis a 15 anos de idade. 
Enquanto o NSEC dis-
ponibiliza ofi cinas para 
maiores de seis anos, 
durante a noite. Na área 
cultural, a oferta envolve 
aulas de teatro, dança e 
canto coral. E no âmbito 

Inscrições para atividades oferecidas pela Obra Social dos Salesianos 
vão até dia 25 de janeiro

Ofi cinas atendem público a partir de seis anos de idade

Prontos para o trabalho
Aprovada quando o país tinha 13,3 milhões 

de desempregados e uma taxa de desocupação 
de 12,8%, a Reforma Trabalhista completou um 
ano em novembro. Dados do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) apontaram 
que a informalidade atingiu 37,3 milhões de 
trabalhadores.

Este total de trabalhadores representa 40,8% 
de toda a população ocupada (que exerce alguma 
atividade remunerada) no país. 

Um fator que alavanca a informalidade é que 
a grande maioria das vagas de trabalho não 
são preenchidas porque há falta de mão de obra 
qualifi cada. 

Os números são indicadores de que a falta de 
vagas faz com que as pessoas, por necessidade, 
encontrem outra fonte de renda, por meio de 
serviços informais, ou também os conhecidos 
‘bicos’.

Neste contexto, a administração pública local 
tenta intervir com algumas medidas. O Fundo 
Social de Solidariedade, por exemplo, prossegue 
este ano,  com os  cursos do “Reinvente”, 
programa que oferece aulas  itinerárias de 
culinária, padaria, pintura predial e manicure. 

Neste mês, os cursos  estão disponíveis nos 
pólos de Moreira César, e nos bairros Crispim e 
Alto Cardoso.

Com o intuito de capacitar e gerar renda, o 
“Projeto Reinvente” foi lançado  em 2018 e os 
cursos percorrem diversos pontos da cidade a fi m 
de levar conhecimento e nova capacitação.

Seja pela carteira assinada ou empreendendo 
seu próprio negócio, o morador de 
Pindamonhangaba tem a oportunidade de 
se qualifi car e estar preparado quando a 
oportunidade de trabalho e geração de renda 
surgir à sua frente.

Autores da APL lançaram oito livros em 2018
O ano de 2018 foi um bom ano para escritores membros da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras. Foram 

oito lançamentos de março a dezembro, confi ra:

- Março: “Eleições Proporcionais – O que todos políticos, partidos e candidatos deveriam saber” e “Vergonha 
Alheia” - autor: José Gerson Jório Rodrigues.

 - Abril: “Contando histórias para meus netos” - autora: Bete Guimarães 
- Maio: “Valores – Releituras Poéticas” – autora:  Jaqueline Bigaton Porto. 
- Junho: “Professor Balthazar de Godoy Moreira” - autor: Francisco Piorino fi lho; também em junho: “Estação 

Lembranças” – autor: Edmar de Souza.
- Agosto: “A Estética do Amor – Breviário Poético” – autores (a três mãos): Juraci de Faria, Eva Andrade e Ricar-

do de Almeida.
- Dezembro: “Heróis sem Pátria” – autor: William Castilho Moraes.

esportivo, são as práticas 
de vôlei, futsal, jiu-jitsu, 
rugby e handebol.

As inscrições devem 
ser feitas no Salesianos 
Pindamonhangaba, de 
segunda a sexta-feira das 
8h30 às 11h30, 13h30 às 
16h30 e das 18h30 às 21h. 
O endereço é rua São João 
Bosco, 727 – Santana. 
Sendo que, a documenta-
ção necessária para pre-

enchimento de dados con-
siste em cópia de: certidão 
de nascimento ou RG do 
candidato; RG e CPF dos 
responsáveis; compro-
vante de endereço; com-
provante de renda atual 
(de todos que trabalham 
na casa); carteira de vaci-
nação; cartão do SUS; ins-
crição no Cad único no Ci-
sas  Prefeitura; declaração 
de matrícula escolar 2019; 

1 foto 3x4 do candidato e, 
somente para os interes-
sados no Núcleo Socio-
educativo de Esportes e 
Cultura, atestado médico 
para atividade física.

As atividades têm pre-
visão de início no dia 28 
deste mês. Mais infor-
mações estão disponíveis 
pelo telefone 3645-1110 e 
no site http://www.sale-
sianospinda.org.br/.
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Cursos do “Reivente” continuam 
com sucesso em Pindamonhangaba

Inscrições para o “Festival de 
Marchinhas” estão abertas

Prefeitura realiza serviços em estradas rurais

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Fundo Social de 

Solidariedade de Pin-
damonhangaba dá con-
tinuidade aos cursos do 
“Reinvente”. Neste mês, 
os cursos itinerários: 
culinária, padaria, pin-
tura predial e manicure 
estão disponíveis nos 
pólos de Moreira César, 
e nos bairros Crispim e 
Alto Cardoso.

Com o intuito de ca-
pacitar e gerar renda 
para os moradores de 
Pindamonhangaba, o 
“Projeto Reinvente” foi 
idealizado pela primei-
ra-dama e presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues. Lançado 
ainda em 2018, os cur-
sos percorrem diversos 
pontos da cidade a fi m 
de levar conhecimento e 
nova capacitação.

No CEU das Artes, 
em Moreira César, os 
cursos disponíveis são: 
padaria, manicure e 
maquiagem e pintura 
predial; a quantia de va-
gas disponíveis deve ser 
conferida no local. Já no 
Crispim e no Alto Car-
doso, as vagas são para 
culinária, no centro co-
munitário e na Ambac, 
respectivamente, as ins-
crições devem ser fei-
tas nos pólos em que os 
cursos são ministrados.

Ao todo o “Projeto 
Reinvente” conta com 
15 ofi cinas em Pinda-
monhangaba, nos pólos 
fi xos onde podem ser 
feitas as inscrições:  Ca-
poeira - Campos Maia, 
Andrade, Cidade Jar-
dim, Jardim Regina, 
Cerâmica, Pasin, Bem 
Viver; Pilates - Cidade 
Nova, Jardim Regina, 
Parque das Palmeiras, 
Pasin, Vila Rica, em bre-
ve na Vila Suíça; Dança 
de Salão - Vila Rica, CCI 
Vale das Acácias, Mom-
baça, Recinto São Vito; 
Elétrica Básica e Elétri-
ca Eletrônica -  São Be-
nedito; Dança Sênior - 
Centro Esportivo ‘Zito’, 
Quadra Coberta, Cen-
tro Esportivo ‘João do 
Pulo’; Jiu-Jitsu - CEU 
das Artes; Marcenaria -  
Parque da Cidade; Balé 
- Santa Cecília, Bem 
Viver, Vila São Paulo, e 
em breve no bairro das 
Campinas.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone do Fundo So-
cial de Solidariedade 
3643-2223, ou na sede 
que está localizada na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro.  

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
As inscrições para o 

12º Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas” de 
Pindamonhangaba “Mi-
rabeau” estão abertas 
até dia 7 de fevereiro. O 
evento é promovido pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, com o objetivo 
resgatar e divulgar a tra-
dição das marchinhas de 
carnaval e incentivar a 
criatividade dos compo-
sitores populares de todo 
o país.

A divulgação dos se-
lecionados será dia 14 

de fevereiro e o ensaio 
aberto dos selecionados, 
dia 21. As eliminatórias 
serão dias 22 e 23 de fe-
vereiro e a grande fi nal, 
dia 24 de fevereiro.

Podem se inscrever 
compositores de todo o 
Brasil, somente pelo site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br.

As composições deve-
rão ser inéditas, ou seja, 
não gravadas comercial-
mente. Se for conside-
rado plágio, a obra será 
eliminada.

Serão selecionadas 
20 marchinhas para as 
duas eliminatórias. A 

premiação será de troféu 
para os quatro primei-
ros colocados, sendo os 
três primeiros acompa-
nhados de premiação 
em dinheiro. O 1º lugar 
recebe o troféu “Alari-
co Corrêa Leite” e R$ 
3.016,43 (32,32 UFMP); 
o 2º lugar recebe o tro-
féu “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 confe-
ridos entre os fi nalistas 
os troféus para Melhor 

Intérprete 2019 “Tro-
féu Hélio Camargo”; 
Melhor Torcida 2019 
“Troféu Franco Neto” ,e 
Melhor Figurino 2019 
“Troféu Cida Novaes”.

Mais informações 

podem ser obtidas pelo 
telefone da Secretaria 
de Cultura e Turismo 
3643-2690, ou na sede 
que está localizada na 
rua Deputado Claro Ce-
sar, 33, centro.

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA 
SILVA

*** 
A Secretaria Municipal de 

Obras e Planejamento da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Setor Rural, realiza, 
desde a primeira semana deste 

mês, obras nas estradas rurais do 
município. Equipes estão desen-
volvendo ações de atendimentos 
pontuais nessas estradas.

 De acordo com o Setor Rural, 
após algumas fortes chuvas, vá-
rios pontos fi caram sem acesso 
e precisaram ser atendidos rapi-

damente, como a estrada dos No-
gueiras, estrada do Pinga (Ribei-
rão Grande), estrada do Goiabal, 
além da remoção de barreiras na 
estrada da Buraqueira.

“As ações contemplam prio-
ridades como linha de ônibus, 
transporte escolar e coleta de 

leite. A aplicação de material no 
trecho crítico e a realização das 
saídas d´água reduzem a degra-
dação do leito e aumentam a vida 
útil da estrada,” explica o gestor 
de Zeladoria da Secretaria de 
Obras e Planejamento, Thiago 
Gonçalves.

As aulas de culinária do “Reinvente”, no Alto Cardoso, são realizadas de segunda a sexta-feira

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES 

AMBULANTES
MATINOITE 2019

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão 
de Posturas Municipal, através do presente Edital de 
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas 
interessadas em comercializar alimentos, adereços 
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp, 
energético e vodca ice) na Matinoite do carnaval 2019.
A Matinoite do Carnaval 2019 será realizado nos dias 02 
a 05 de março de 2019, na Praça Padre João de Faria 
Fialho (Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao 
público em geral. 
Serão disponibilizados 12 (doze) espaços dos quais: 2 
(dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a 
adereços e brinquedos; 08 (oito) destinados à barracas de 
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre 
os interessados que atenderem as exigências abaixo 
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três 
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente 
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode 
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e 
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com 
a documentação regulamentada com a Prefeitura com 
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de 
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certifi cação de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar 
do sorteio dos espaços para ambulantes na Matinoite 
2019, deverão ser feitas nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
2019, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira 
César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no 
horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da 
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;
d) Certifi cado ou Declaração de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o 
Carnaval 2019 no Parque da Cidade, NÃO poderão se 
inscrever para a Matinoite 2019 em decorrência dos dois 
eventos serem nos mesmos dias;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos 
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos, 
na Matinoite 2019, no endereço supracitado, sendo a 
localização dos locais para venda, demarcada pela Divisão 
de Posturas Municipal e defi nidas por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de 
propagação sonora, tais como: amplifi cadores, aparelhos 
de som, DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade de 
comércio eventual agirá exclusivamente durante o Festival 
de Marchinhas 2019;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após 
o fi nal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem 
ocorrer antes das 13h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após 
às 15h ou o início do evento.
2.8 – É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9 – Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10 – A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar 
do evento como vendedor ambulante de produtos 
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do 
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de 
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão 
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal, 
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de 
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 15/02/19 no 
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes 
horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de Adereços 
e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em 
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 
(trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente 
inscritos no período citado anteriormente que estiverem 
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo 
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio defi nirá por ordem crescente os locais a 
serem ocupados pelos sorteados, na Matinoite 2019, da 
seguinte forma:
a) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados oito vendedores ambulantes para 
“alimentos em geral” e oito suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou 
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente 
identifi cada na parte posterior da foto, para elaboração 
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio 
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a 
participação de um representante mediante a entrega de 
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo 
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho informando 
que o requerente está no exercício de sua função não 
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente 
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início 
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas 
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser 
realizado em local previamente informado através dos 
veículos ofi ciais de comunicação da Prefeitura (site: 
<www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia 
13/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 25 e 
26 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os 
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com 
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 2  UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba)  para vendedores de adereços, 
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 26/02/19 
acarretará na perda da vaga e convocação dos suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 27/02/19, 
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 28/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato 
com o interessado em horários distintos, registradas 
em seu processo, caso não seja possível estabelecer 
comunicação, o mesmo será recolocado no fi nal da lista 
de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados na 
praça durante o período em que houver a Matinoite 2019 
(02 a 05 de março de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança 
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos 
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de 
força maior, devidamente expresso pela fi scalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não 
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame 
de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área 
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da 
fi scalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.
7 – Cronograma

Fabricio Augusto Pereira

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES 
AMBULANTES

CARNAVAL 2019
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão 
de Posturas Municipal, através do presente Edital de 
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas 
interessadas em comercializar alimentos, adereços 
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp, 
energético e vodca ice) na matinê do carnaval 2019.
O Carnaval 2019 será realizado nos dias 04 a 06 de 
março de 2019, no Parque José Antônio de Oliveira – Zé 
do Jornal (Parque da Cidade) – localizado às margens do 
Anel Viário, sendo aberto ao público em geral. 
Serão disponibilizados 25 (doze) espaços dos quais: 4 
(quatro) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a 
adereços e brinquedos; 11 (onze) destinados à barracas 
de alimentação em geral e bebidas e 08 (oito) espaços 
para food-trucks e trailers, a serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros 
por três metros (3x3m), previamente demarcados bem como 
os food-trucks / trailers de seis por cinco metros (6x5m);
b)Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente 
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode 
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e 
Barracas / food-truck e trailers de adereços e alimentação) 
devem estar com a documentação regulamentada com a 
Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de 
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certifi cação de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do 
sorteio dos espaços para ambulantes na Carnaval 2019, 
deverão ser feitas nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 
2019, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira 
César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no 
horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da 
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;
d) Certifi cado ou Declaração de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o 
Carnaval 2019 no Parque da Cidade, NÃO poderão se 
inscrever para a Matinê 2019 em decorrência dos dois 
eventos serem nos mesmos dias;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos 
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos, 
no Carnaval 2019 no Parque da Cidade, no endereço 
supracitado, sendo a localização dos locais para venda, 
demarcada pela Divisão de Posturas Municipal e defi nidas 
por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de 
propagação sonora, tais como: amplifi cadores, aparelhos 
de som, DVDs, etc. 
2.5 – O vendedor credenciado para executar a atividade 
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o 
Carnaval 2019 no Parque da Cidade;
2.6 – O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após 
o fi nal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem 
ocorrer antes das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após 
às 18h ou o início do evento.
2.8 – É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9 – Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10 – A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar 
do evento como vendedor ambulante de produtos 
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do 
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de 
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
é oferecido de forma gratuita com emissão de Declaração 
de Conclusão pelo Governo Federal, através do site https://
www20.anvisa.gov.br/restaurantes_curso/ embora seja de 
livre escolha o local e a forma de aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 11/02/19 no 
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca, Food-trucks/Trailers e 
Barraca de Adereços e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em 
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 
(trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente 
inscritos no período citado anteriormente que estiverem 
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo 
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio defi nirá por ordem crescente os locais a 
serem ocupados pelos sorteados, no Carnaval 2019 no 
Parque da Cidade, da seguinte forma:
a) Serão sorteados quatro vendedores ambulantes de 
“pipoca” e quatro suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados onze vendedores ambulantes para 
“alimentos em geral” e onze suplentes.
d) Serão sorteados oito food-trucks/trailer e oito suplentes
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou no 
próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente identifi cada 
na parte posterior da foto, para elaboração das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio 
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a 
participação de um representante mediante a entrega de 
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo 
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho informando 
que o requerente está no exercício de sua função não 
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente 
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início 
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas 
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser realizado 
em local previamente informado através dos veículos 
ofi ciais de comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna 
do Norte) em local visível a partir do dia 07/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 25 e 
26 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os 
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com 
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 3 UFMPs ( Três Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba) para vendedores de alimentos, 
adereços, brinquedos e bebidas em trailers ou food-trucks 
6x5m; R$ 279,99
b) 2  UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba)  para vendedores de adereços, 
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 26/02/19 
acarretará na perda da vaga e convocação dos suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 27/02/19, 
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 28/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato com 
o interessado em horários distintos, registradas em seu 
processo, caso não seja possível estabelecer comunicação, 
o mesmo será recolocado no fi nal da lista de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados no 
local durante o período em que houver o Carnaval 2019 
no Parque da Cidade (02 a 05 de março de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança 
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos 
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de 
força maior, devidamente expresso pela fi scalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não 
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área 
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da 
fi scalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.
7 – Cronograma

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES 
AMBULANTES

FESTIVAL DE MARCHINHAS 2019

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão 
de Posturas Municipal, através do presente Edital de 
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas 
interessadas em comercializar alimentos, adereços 
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp, 
energético e vodca ice) no Festival de Machinhas do 
carnaval 2019.
O Festival de Marchinhas Carnavalescas 2019 será 
realizado nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2019, na Praça 
Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel) – Centro, 
sendo aberto ao público em geral. 
Serão disponibilizados 12 (doze) espaços dos quais: 2 
(dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a 
adereços e brinquedos; 08 (oito) destinados à barracas de 
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre 
os interessados que atenderem as exigências abaixo 
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três 
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente 
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode 
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e 
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com 
a documentação regulamentada com a Prefeitura com 
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de 
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certifi cação de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar 
do sorteio dos espaços para ambulantes no Festival de 
Marchinhas 2019, deverão ser feitas nos dias 04, 05 
e 06 de fevereiro de 2019, junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na 
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto 
Mesquita, 170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da 
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;
d) Certifi cado ou Declaração de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os sorteados para o Festival de Marchinha 2019, 
NÃO poderão se inscrever para o Pré-carnaval de Moreira 
César em decorrência dos dois eventos serem na mesma 
data;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos 
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos, no 
Festival de Marchinhas 2019, no endereço supracitado, 
sendo a localização dos locais para venda, demarcada pela 
Divisão de Posturas Municipal e defi nidas por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de 
propagação sonora, tais como: amplifi cadores, aparelhos 
de som, DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade 
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o 
Festival de Marchinhas 2019;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após 
o fi nal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem 
ocorrer antes das 17h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após 
às 19h00 ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar 
do evento como vendedor ambulante de produtos 
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do 
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de 
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão 
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal, 
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de 
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 08/02/19 no 
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de 
Adereços e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em 
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 
(trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente 
inscritos no período citado anteriormente que estiverem 
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo 
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio defi nirá por ordem crescente os locais 
a serem ocupados pelos sorteados, no Festival de 
Marchinha de 2019, da seguinte forma:
a) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados oito vendedores ambulantes para 
“alimentos em geral” e oito suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou 
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente 
identifi cada na parte posterior da foto, para elaboração 
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio 
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a 
participação de um representante mediante a entrega de 
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo 
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho informando 
que o requerente está no exercício de sua função não 
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente 
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início 
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas 
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser realizado 
em local previamente informado através dos veículos 
ofi ciais de comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna 
do Norte) em local visível a partir do dia 07/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 18 e 
19 de Fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os 
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com 
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 2  UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba)  para vendedores de adereços, 
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 
186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 
19/02/19 acarretará na perda da vaga e convocação dos 
suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados 
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 20/02/19, 
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 21/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato com 
o interessado em horários distintos, registradas em seu 
processo, caso não seja possível estabelecer comunicação, 
o mesmo será recolocado no fi nal da lista de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados na 
praça durante o período em que houver o Festival de 
Marchinhas 2019 (21 a 24 de Fevereiro de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança 
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos 
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo 
de força maior, devidamente expresso pela fi scalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não 
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame 
de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área 
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da 
fi scalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.
7 – Cronograma

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

          O Conselho Municipal do Idoso (CMI), com base 
na Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto 8.726/2016, Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Lei nº 5.221/2011 e instrução 
normativa da RFB nº1131/2011, torna público o presente 
Edital de Chamada Pública visando a seleção de projetos 
apresentados por organizações da sociedade civil interes-
sadas em celebrar termo de fomento, tendo por objeto o 
desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na 
missão institucional do CMI, a serem fi nanciados integral 
ou parcialmente com recursos do Fundo Municipal do Ido-
so, em âmbito municipal.

1 – PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 – A fi nalidade do presente chamamento público é a se-
leção de propostas para celebração de parcerias do Muni-
cípio de Pindamonhangaba, por intermédio da Secretaria 
de Assistência Social, com Organizações da Sociedade 
Civil mediante formalização do termo de fomento,  e de 
propostas para a celebração de parcerias, para a conse-
cução de fi nalidade de interesse público e reciproco, en-
volvendo a transferência de recursos fi nanceiros do Fun-
do Municipal do Idoso, conforme condições estabelecidas 
nesse Edital.
1.2 – Entende-se por propostas para os projetos que 
abranjam atividades ou ações a serem desenvolvidas em 
determinado período entre 6 (seis) meses e no máximo 12 
(doze) meses, e que envolvam programas de promoção, 
proteção e defesa de direitos em conformidade com as 
Politicas: Nacional, Estadual e Municipal do Idoso e Es-
tatuto do Idoso.
1.3 - Independentemente da autoria do projeto, o proce-
dimento de seleção reger-se-á pelo artigo 37, caput, da 
Constituição Federal, pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de 
janeiro de 1994, Lei Federal nº 10.741, de 1 de outubro 
de 2003, e a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, 
e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie.  

2 - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos 
desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil sem 
fi ns lucrativos, inscritas no Conselho Municipal do Idoso 
de Pindamonhangaba, que auxiliem no desempenho da 
missão institucional no Conselho, em conformidade com 
as diretrizes contidas na política Nacional, Estadual e Mu-
nicipal do Idoso, no Estatuto do Idoso, nas Conferências 
Nacional, Estadual e Municipal do Idoso e ações voltadas 
à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa.
2.1 – Os projetos selecionados serão fi nanciados com re-
cursos do Fundo Municipal do Idoso – doações provenien-
tes de renúncia fi scal.
2.2 - O Projeto da Entidade será analisado e avaliado por 
uma comissão composta especialmente para esta fi nali-
dade.
2.3 – Após analisada, a proposta será encaminhada para 
parecer junto à Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
2.4 – Em seguida será apresentada para deliberação do 
Conselho Municipal do Idoso.

3 - DO PROJETO
Os projetos submetidos à presente seleção deverão indi-
car como campo de atuação a autonomia do idoso e seu 
protagonismo  na sociedade. 
Poderão ainda ser apresentadas propostas de adequa-
ção, ampliação e implementação às ações que já são de-
senvolvidas pelas instituições.
Em caso de obras e instalações, a proposta deverá ser 
apresentada com projeto técnico aprovado pelos órgãos 
competentes. 
3.1 - OBJETIVOS: 
• Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo;
• Promover a convivência familiar e comunitária;
• Desenvolver potencialidades e capacidades para novos 
projetos de vida;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências e que 
estimulem e potencializem a condição de escolher e deci-
dir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social;
• Promover o acesso à rede de políticas públicas.

3.2 – DOS VALORES A SEREM FINANCIADOS: 
O valor destinado para a realização dos serviços e pro-
gramas ofertados é de R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e 
trezentos mil reais),  já incluído os valores de doações 
dirigidas.
3.3 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 
Atividades em dias úteis, feriados ou fi nais de semana, em 
horários programados, conforme demanda.
3.4 - ABRANGÊNCIA: Municipal.
3.5 - IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
* Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;
*  Redução e prevenção de situações de isolamento social 
e de institucionalização.
3.6 - PÚBLICO ALVO: IDOSOS a partir de 60 anos.
3.7 - PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 
No mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze) meses, poden-
do ser prorrogado por igual período.

4 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PRO-
JETOS

Para avaliação dos projetos apresentados, a Comissão de 
Análise e Avaliação de Projetos observará os seguintes 
critérios:
I - Consonância do projeto com as: Política Nacional, 
Estadual e Municipal do Idoso e demais legislações per-
tinentes; 
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização 
da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto, deven-
do o proponente apresentar a relação dos recursos hu-
manos que atuarão diretamente no desenvolvimento do 
projeto em questão;
III - Justifi cativa dos itens previstos na planilha de aplica-
ção de recursos.
IV - Colocar os valores dos projetos.

5 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1.  Publicação do Edital de Chamamento Público: 15 de 
janeiro de 2019.
5.2. Envio das propostas: de 16 de janeiro a 14 de feve-
reiro de 2019.
5.3. Etapa de avaliação das propostas pela comissão de 
avaliação: 15 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019.
5.4. Divulgação do resultado preliminar: 12 de março de 
2019.
5.5. As Propostas deverão ser encaminhadas ao Conselho 
Municipal do Idoso, à Avenida Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, 1400 – Centro – Pindamonhangaba – SP, das 8 às 
17 horas, no setor de protocolo da Prefeitura.
5.6. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as ins-
truções do ANEXO I deste Edital.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO
A proposta deverá ser entregue acompanhada da seguinte 
documentação:
I - Ofício direcionado ao Presidente do Conselho Municipal 
do Idoso, solicitando a apreciação da proposta de execu-
ção do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao período 
de execução de no mínimo 6(seis) meses e no máximo 
12(doze) meses; 
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal do 
Idoso (CMI) e Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS).

7 - DA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
A proposta selecionada e aprovada deverá providenciar 
os documentos para a celebração de parceria, exigidos na 
Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do 
Estado e na Lei Federal nº 13.019/2014.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2019.

Adilson Lima da Silva
Presidente – Gestão 2017/2019

ANEXO I
1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPO-
NENTE
• Razão social, endereço, telefone, email.

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
• Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, período do 
mandato.

3. HISTÓRICO DA ENTIDADE PROPONENTE
• Apresentar um breve histórico relacionando: criação, 
fi nalidades, percurso ligado à área social. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Nome do projeto;
• Apresentação do projeto;
• Informar de forma clara, objetiva e resumida em que 
consiste a proposta e o período de execução.

5. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO
• Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço, telefo-
ne.

6. JUSTIFICA
Justifi car a importância de se contratar a proposta apre-
sentada, caracterizando os interesses recíprocos, sociais 
e os resultados esperados. 

7. OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta apresentada)

9. PLANO DE AÇÃO
• Deve descrever o caminho a ser percorrido para atingir 
os objetivos (geral e específi co). Como serão realizadas 
as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos 
detalhados para a execução da proposta.
• Informar o cronograma de atividades, prazo, periodici-
dade, responsáveis por cada ação operacional.

10. AVALIAÇÃO
• Descrever como serão avaliadas as atividades do proje-
to;
• Destacar os procedimentos necessários para a avalia-
ção, os responsáveis por cada procedimento, a periodici-
dade da aplicação dos instrumentos utilizados (reuniões, 
formulários, entrevistas, dinâmicas)

11. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO 
PROPOSTA

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

13. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da organização, DE-
CLARO, para fi ns de prova junto à Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas da lei, 
que inexiste qualquer débito em mora ou situação de ina-
dimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade 
da administração pública, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamen-
tos deste poder, na forma deste plano de trabalho. 

DESTA FORMA, 
PEDE DEFERIMENTO

LOCAL E DATA                          PROPONENTE

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO PINDAMONHANGABA – 

ESTADO DE SÃO PAULO -    
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 

03 DE OUTUBRO DE 2006

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES 
AMBULANTES

PRÉ-CARNAVAL DE MOREIRA CÉSAR 2019

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão 
de Posturas Municipal, através do presente Edital de 
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas 
interessadas em comercializar alimentos, adereços 
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp, 
energético e vodca ice) no pré-carnaval de Moreira César 
2019.
O Pré-Carnaval 2019 será realizado no dia 23 de fevereiro 
de 2019, no Pátio de Eventos (ao lado do Antigo P.A. e do 
campo de futebol do Moreira César) – na Avenida Senador 
Teotônio Vilela – Moreira César sendo aberto ao público 
em geral. 
Serão disponibilizados 16 (dezesseis) espaços dos quais: 
4 (dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a 
adereços e brinquedos; 10 (dez) destinados à barracas de 
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre 
os interessados que atenderem as exigências abaixo 
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três 
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente 
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode 
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e 
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com 
a documentação regulamentada com a Prefeitura com 
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de 
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certifi cação de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do 
sorteio dos espaços para ambulantes no Pré-Carnaval 
de Moreira César 2019, deverão ser feitas nos dias 11 
e 12 de fevereiro de 2019, junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na 
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto 
Mesquita, 170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da 
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado 
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a 
serem comercializados;
d) Certifi cado ou Declaração de curso presencial ou a 
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação 
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, 
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o Festival 
de Marchinhas 2019 na Praça Padre João de Faria Fialho 
(Praça do Quartel), NÃO poderão se inscrever para o Pré-
Carnaval de Moreira César 2019 em decorrência dos dois 
eventos serem no mesmo dia;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos 
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos, 
no Pré-Carnaval de Moreira César 2019, no endereço 
supracitado, sendo a localização dos locais para venda, 
demarcada pela Divisão de Posturas Municipal e defi nidas 
por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de 
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação 
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de 
propagação sonora, tais como: amplifi cadores, aparelhos 
de som, DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade 
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o Pré-
Carnaval de Moreira César 2019;
2.6 – O horário de funcionamento em hipótese alguma 
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após 
o fi nal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem 
ocorrer antes das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após 
às 18h ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá manter 
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente pelo 
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração 
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar 
do evento como vendedor ambulante de produtos 
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do 
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de 
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão 
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal, 
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de 
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado 
mediante a presença dos interessados no dia 14/02/19 no 
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes 
horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de Adereços 
e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em 
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 
(trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente 
inscritos no período citado anteriormente que estiverem 
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam 
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo 
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio defi nirá por ordem crescente os locais a 
serem ocupados pelos sorteados, na Matinê 2019, da 
seguinte forma:
a) Serão sorteados quatro vendedores ambulantes de 
“pipoca” e quatro suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de 
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados dez vendedores ambulantes para 
“alimentos em geral” e dez suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou 
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente 
identifi cada na parte posterior da foto, para elaboração 
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio 
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a 
participação de um representante mediante a entrega de 
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo 
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho informando 
que o requerente está no exercício de sua função não 
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente 
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início 
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas 
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser 
realizado em local previamente informado através dos 
veículos ofi ciais de comunicação da Prefeitura (site: 
<www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia 
13/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 20 
e 21 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os 
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com 
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 1  UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba)  para vendedores de adereços, 
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 93,33;
b) MEIA UFMP ( Meia Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 46,67.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 
21/02/19 acarretará na perda da vaga e convocação dos 
suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados pelo 
telefone informado em sua inscrição no dia 21/02/19, após 
às 17h, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 
22/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato 
com o interessado em horários distintos, registradas 
em seu processo, caso não seja possível estabelecer 
comunicação, o mesmo será recolocado no fi nal da lista 
de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 
6 – Disposições gerais
6.1 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o 
protocolo do pedido de licença;
6.2 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora 
do espaço cedido aos ambulantes;
6.2.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos 
limites liberado pela prefeitura;
6.3 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de 
força maior, devidamente expresso pela fi scalização;
6.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e 
recolhimento de produtos:
6.4.1 – Comercialização de qualquer produto que não 
conste na licença;
6.4.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame 
de vidro;
6.4.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.4.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área 
liberada;
6.4.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da 
fi scalização;
6.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Administração ou a quem for delegado 
competência expressa.
7 – Cronograma

 Data Horário
Inscrição 11 e 12/fev das 8h às 17h

Sorteio 14 de 
Fevereiro

10h00 – Pipoca e 
Adereços

 15h00 – Barraca 
de alimentos

Entrega das licenças 
aos sorteados

20 e 21 de 
Fev. das 8h às 16h

Contato com 
eventuais suplentes

21 de 
Fevereiro Dás 8h às 11h

Retirada da licença 
pelos suplentes

22 de 
Fevereiro vide item 5.5

 Data Horário
Inscrição 04,05 e 06/fev das 8h às 17h

Sorteio 15 de 
Fevereiro

10h00 – Pipoca e 
Adereços

 15h00 – Barraca 
de alimentos

Entrega das licenças 
aos sorteados

25 e 26 de 
Fev. das 8h às 16h

Contato com 
eventuais suplentes

27 de 
Fevereiro Dás 8h às 11h

Retirada da licença 
pelos suplentes

27 e 28 de 
Fevereiro vide item 5.5

 Data Horário
Inscrição 04,05 e 06/fev das 8h às 17h

Sorteio 08 de 
Fevereiro

10h00 – Pipoca e 
Adereços

 15h00 – Barraca 
de alimentos

Entrega das licenças 
aos sorteados

18 e 19 de 
Fev. das 8h às 16h

Contato com 
eventuais suplentes

20 de 
Fevereiro Dás 8h às 11h

Retirada da licença 
pelos suplentes

20 e 21 de 
Fevereiro vide item 5.5

 Data Horário
Inscrição 04,05 e 06/fev das 8h às 17h

Sorteio 11 de 
Fevereiro

10h00 – Pipoca, 
f o o d - t r u c k s /
trailers e 
Adereços

 
15h00 – Barraca 
de alimentos e 

bebidas
Entrega das licenças 
aos sorteados

25 e 26 de 
Fev. das 8h às 16h

Contato com 
eventuais suplentes

27 de 
Fevereiro Dás 8h às 11h

Retirada da licença 
pelos suplentes

27 e 28 de 
Fevereiro vide item 5.5

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Secretário Municipal de Administração
André Marcos Pereira

Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal
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Senac Pindamonhangaba oferece 
bolsas de estudos para vários cursos

O Senac Pindamo-
nhangaba está com vagas 
abertas para bolsas de 
estudos em cursos livres, 
capacitação profi ssional e 
habilitação técnica, com 
início previsto entre janei-
ro e março. A unidade foi 
inaugurada em fevereiro 
de 2018 e, em menos de 
um ano de funcionamen-
to, consolidou-se como 
um importante polo de 
disseminação da educação 
profi ssional de qualidade 
na região.

Para 2019, a unidade 
contará com uma exten-
sa oferta de cursos, para 
os diversos públicos que 
buscam formação e atu-
alização profi ssional, nas 
áreas de administração e 
negócios, gestão de pes-
soas, marketing e vendas, 
tecnologia da informação, 
design, saúde, farmácia, 

Oportunidades são para cursos de curta duração, capacitação 
profi ssional e habilitação técnica

moda, beleza, bem-estar, 
eventos, turismo, arte e 
cultura.

Ana Cláudia Galhardo 
Palma, gerente do Senac 
Pindamonhangaba, refor-
ça que o investimento em 
capacitação profi ssional 
deve ser uma constante 
para todos os que dese-
jam entrar no mundo de 
trabaalém de noções de 

administração, gestão 
e marketing. Os cursos 
possibilitam aos alunos 
o contato com as neces-
sidades locais, a valori-
zação das experiências 
particulares, o conheci-
mento dos procedimen-
tos e das tecnologias 
emergentes, de forma 
a integrar efetivamente 
o processo de constru-

Divulgação

ção do conhecimento. 
Os docentes trabalham 
no desenvolvimento de 
competências, utilizan-
do metodologias ativas 
nas quais os alunos se 
tornam protagonistas do 
seu processo de aprendi-
zagem.

Para saber mais sobre 
os cursos oferecidos pela 
unidade ou se candidatar 
a uma vaga gratuita, o 
interessado deve ter ren-
da familiar per capita de 
até dois salários mínimos 
federais. As inscrições 
devem ser realizadas no 
Portal Senac (www.sp.se-
nac.br/bolsasdeestudo) e 
encerram-se cinco dias 
úteis antes do início das 
aulas, ou quando as tur-
mas atingirem a relação 
de três candidatos por 
vaga, o que ocorrer pri-
meiro.

Shopping 
tem opções 
de diversão 
para as férias 
escolares

Jogos eletrônicos e aventuras 
radicais são as atrações do 
centro de compras

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

O restante das férias de janeiro ainda tem 
programação especial disponível nas redondezas. 
O Shopping Pátio Pinda tem uma “Arena Gamer” 
funcionando nos fi nais de semana e o espaço 
“World Sport Kids” com atividades até o dia 28 de 
fevereiro.

Com o tema “Férias Gamer”, a atração de jogos 
eletrônicos é gratuita e para o público de todas 
as idades. Nesta quinta passagem por Pinda, o 
ambiente conta com lançamentos deste ano, como 
“Fifa 2019”, “PES” (Pro Evolution Soccer) 2019 e 
“Mario Kart 8”. Os próximos dias de funcionamen-
to são: de 17 a 20 e de 24 a 27 de janeiro. Sempre, 
das 14h30 às 20 horas.

O outro atrativo de passa tempo traz aventuras 
radicais, como escalada e arena de futebol, para 
crianças de quatro a 11 anos. Com uma área de 
mais de 100m², o espaço tem uma temática lúdica 
sobre o mundo dos esportes e está instalado na 
Praça de Evento. O valor do ingresso é de R$ 20 
para 20 minutos e R$ 25 para 30 minutos.

“A ideia é oferecer uma programação recheada 
neste mês de férias para que crianças, jovens e, 
até mesmo adultos, possam se divertir”, explica a 
analista de marketing do Shopping Pátio Pinda, 
Amanda Moreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.609, DE 10 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

Altera o Decreto 5.423, de 23 de maio de 
2017, que altera a representação da Sala 
Municipal de Comando e Controle para 
intensifi car as ações de mobilização e 
combate ao mosquito aedes aegypti.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e conforme Decreto nº 
5.298, de 24 de março de 2016 que instituiu 
a Sala Municipal de Comando e Controle 
para intensifi car as ações de mobilização e 
combate ao mosquito aedes aegypti,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição Sala 
Municipal de Coordenação e Combate, 
prevista no inciso XV do art. 1º do Decreto nº 
5.423, de 23 de maio de 2017, que passa a 
vigorar com o seguinte representante:
“Art. 1º  (...)
XV – Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba
 Vanessa Elaine Bueno Moreira “
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 10 
de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº  10.631, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 009/2018, até o cumprimento do art. 86 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, de 11 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 11 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.148, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2019.

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com respaldo na 
Constituição Federal e no art. 57 da Lei 
Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Considerar atribuído, em substituição, 
o exercício do cargo de Prefeito deste 
Município, no período de 14 a 27 de janeiro 
de 2019, ao Sr. Ricardo Alberto Pereira 
Piorino, Vice-Prefeito Municipal.

Art. 2º No referido período fi cam suspensos 
os efeitos da Portaria Geral nº 5.136, de 27 de 
dezembro de 2018, no tocante a nomeação 
do Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino como 
Secretário Municipal de Governo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, 

em 11 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.641, DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 
90 (sessenta) dias, contados a partir de 02 
de janeiro de 2018, o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 
011/2018, Portaria Interna nº 10.589, de 04 
de outubro de 2018, Processo  26070/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.632, DE 11 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da 
Comissão Processante, RESOLVE sobrestar 
o Processo Administrativo Disciplinar nº 
005/2018, por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 11 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Pindamonhangaba, 10 de Janeiro de 2019.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO E.C. ESTRELA

Sr. Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501-8, presidente do E.C. Estrela, vem por meio desta 
convocar a todos os seus associados para a Assembleia Geral e realizar-se no Campo do Esporte 
Clube Estrela no próximo18 de Janeiro de 2019 para discutir a prorrogação do mandato da atual 
diretoria e conselho fi scal para o dia 31 de Dezembro de 2019.
Em 1ª chamada as 17h30min, com 50% dos associados mais 1 e a partir das 18h00min com 
qualquer número de sócios. Certos de contar com o comparecimento de todos, os nossos 
agradecimentos. Carlos Cesar de Souza - PRESIDENTE E. C. ESTRELA.

ESPORTE CLUBE COMERCIAL- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Leoni Aparecido Brebe, na qualidade de Presidente em exercício do Esporte Clube Comercial, 
atendendo ao Artigo 18 do Estatuto, convoca seus associados para a Assembléia Geral a se realizar 
no dia 31 de Janeiro de 2019, às 19h em primeira convocação, a ser efetuada na sede deste clube, 
situada à Rua da Estação nº 200, Fazenda Mombaça, na cidade de Pindamonhangaba-SP, tendo 
como pauta: Eleicão e respectiva posse de nova Diretoria para triênio 2019-2023;
Eleicão e respectiva posse do novo Conselho Fiscal para triênio 2019-2023.
Pindamonhangaba, 08 de Janeiro de 2018. Leoni Aparecido Brebe - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - 

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Referente ao: 
BALANÇO DAS CONVOCAÇÕES DO CHAMAMENTO Nº 04/2016/2018
PERÍODO DAS CONVOCAÇÕES: de novembro de 2017 a dezembro de 2018
OBJETO: contratação de artistas e profi ssionais de arte e cultura
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
VIGÊNCIA: até 21/12/2018
ASSINA PELO CONTRATANTE: Alcemir José Ribeiro Palma
GESTOR: Júlio César Augusto do Valle

Na edição do dia 10 de janeiro p.p., do Jornal Tribuna do Norte, constou a contratação 
de GRUPO ARTISTICO NATALINO, de Rafael Gomes de Andrade com o Contrato nº 
230 no valor de R$ 606.087,15 por um erro de digitação,.

Neste sentido, solicitamos a RETIFICAÇÃO para o valor correto de R$ 6.087,15.

Ofi cinas e gincanas encerram programação 
de férias do “Rede de Núcleos”

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

No primeiro mês de 
2019, o projeto “Rede de 
Núcleos”, do Instituto Es-
porte & Educação (IEE), 
promove atividades volta-
das à ocupação e diversão 
de crianças e adolescentes 
durante as férias escola-
res. Em Pindamonhan-
gaba, o entretenimento 
se encerra nesta semana, 
com atividades esportivas 
e brincadeiras na Escola 
Municipal Julieta Reale.

A escola do bairro Cas-
tolira é o Núcleo de Pinda 
e atende cerca de 250 alu-
nos. Nesta terça-feira (15), 
a unidade receberá ofi ci-

nas e gincanas das 13h30 
às 17 horas. Já na quinta-
feira (17), último dia da 
programação, será a vez 
do circuito “Julieta Race” 
acontecer no mesmo ho-
rário. As ações recreativas 
são concedidas aos jovens 
e à criançada participante 
do projeto, mas eles po-
dem convidar e levar ami-
gos para acompanhá-los.

O “Rede de Núcleos”, 
desenvolvido pelo institu-
to criado e presidido pela 
medalhista olímpica Ana 
Moser, tem como obje-
tivo promover a cultura 
esportiva e a participa-
ção dos estudantes e das 
comunidades do entorno 
em ações alternativas. 

Divulgação

No município, sua atu-
ação conta com o apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 

da Lei de Incentivo ao 
Esporte do Governo Fe-
deral, e o patrocínio da 
empresa Novelis.

“Arena Gamer” tem novidades do mercado de 
jogos eletrônicos

Esta será a última semana da atração educacional 
de janeiro

Inscrições para a seleção devem ser feitas pelo 
Portal Senac
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“MISS
PINDAMONHANGABA”

Pequena Miss 
Pindamonhangaba 
desfi la por mais títulos

Com 12 anos, Isabella Vettori participa de concursos de beleza representando a cidade

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A exuberância feminina ga-
nha mais requinte com 
os vestidos, sapatos, pen-

teados, maquiagens e diversos 
outros itens de embelezamento 
usados em concursos de beleza. 
Nos dias atuais, não há idade 
certa, nem peso ou estereóti-
po ideal, para integrar o grupo 
de mulheres dedicadas à causa. 
Neste tipo de reinado, Pindamo-
nhangaba tem uma jovem “em-
baixadora” da busca por faixas e 
coroas, Isabella Carlota Vettori.

Com o encorajamento da 
mãe, Geisa Carlota, a menina 
começou a trilhar os primei-
ros passos na área em outubro 
de 2017, participando das sele-
tivas de um evento de caráter 
municipal. Em fevereiro do ano 
seguinte, o resultado de sua pri-
meira experiência foi o título 
de “Miss Pinda Infanto-Juvenil 
2018”. Ganhar logo de cara não 
só lhe deu ânimo, como rendeu 
uma atuação no “Miss São Pau-
lo Infanto-Juvenil 2018”, meses 
depois, em outubro. Desta vez, 
Isabella fi cou na 14ª colocação 
entre 54 candidatas.

O ano passado ainda teve ou-
tra competição com a presença 
da pindense. Em novembro, o 
“Garota Umuarama 2018” acon-
teceu na cidade de Aparecida e 
elegeu a Miss Pindamonhan-

Isabella venceu o “Miss São Paulo Interior Unifi cado 2019”

CURIOSIDADE HISTÓRICA

O primeiro con-
curso “Miss 
Brasil” foi 

realizado em 1922, 
como parte das 
comemorações pelo 
Centenário da Inde-

pendência do país. 
Na ocasião, a cam-
peã foi Zezé Leone, 
que precisou esperar 
um ano para tomar 
posse de seu cetro e 
sua coroa.

gaba como “Garota Simpatia 
UCA”. “Meu incentivo como 
mãe é que ela nunca desista dos 
seus sonhos, que sempre dê o 
melhor em tudo o que ela fi zer 

na vida e que nunca perca a hu-
mildade e a essência que tem”, 
afi rma Geisa Carlota.

A trajetória da jovem seguiu 
para a tentativa de outra nome-

“Eu me orgulho 
muito do 
reconhecimento 
das pessoas com 
meu trabalho. Eu 
amo e me dedico 
bastante, por isso 
fi co muito feliz por 
ter chegado aonde 
cheguei” 

- Isabella Carlota Vettori

ação no fi m do ano, em um con-
curso organizado pela Agência Lú-
mega. Após passar pelas seletivas, 
ela pisou na passarela do evento 
em São Bernardo do Campo, no 
dia 22 de dezembro, e se sagrou 
“Miss São Paulo Interior Unifi ca-
do 2019” na categoria pré-teen.

A última conquista confi r-
mou a candidata pindense em 
uma disputa nacional, o “Miss 
e Mister Brasil Unifi cado In-
fanto-Juvenil 2019”, que acon-
tecerá entre os dias 17 e 19 de 
janeiro, em Belo Horizonte. “A 
preparação está a todo vapor. 
Muita correria, várias parce-
rias e muito treino para que dê 
tudo certo”, conta sua mãe, que 
já tem uma visão do andamento 
deste ano. “Os planos para 2019 
são de cumprir as agendas como 
Miss e se preparar cada dia 
mais, para continuar seguindo a 
carreira com oportunidades que 
surgirão”, pontua.

Assim, Isabella Vettori, com 
seus 12 anos de idade, quer con-
tinuar carregando faixas e coro-
as em nome de seus incentiva-
dores e atingir novos patamares 
naquilo que tanto gosta. “Sem-
pre darei o meu melhor para 
orgulhar todas as pessoas que 
me apoiam e torcem por mim”, 
garante.

Acervo pessoal

“Miss Pinda Infanto-Juvenil 2018” foi sua primeira nomeação

Jovem se prepara 
para disputar 

concurso nacional

Recentemente, 
a pindense foi 
eleita “Garota 
Simpatia UCA”

Acervo pessoal

Acervo pessoal

Acervo pessoal
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