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Defesa Civil de Pinda 
ganha novas atribuições

A Prefeitura de Pindamonhangaba tornou o Departamento de Defesa Civil uma das pastas que 
integram a Secretaria de Segurança Pública. Atualmente há novas atribuições à pasta na preven-
ção e gestão de risco. 
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A Defesa Civil pode 
ser acionada em 
casos de quedas de 
barreiras, queda de 
árvores e também 
em apoio ao Corpo 
de Bombeiros

Parque da 
Cidade terá 
recreação aos 
fi ns de semana

O projeto “Reinvente”, do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, leva para o Parque da Ci-
dade as ofi cinas de recreação 
gratuitas e abertas a popula-
ção. As ofi cinas serão todos 
os sábados e domingos no 
período de férias, das 8 às 17 
horas. Para participar, basta 
chegar ao local e fazer a ins-
crição com o professor respon-
sável. 



Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2019

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

 Cande Blanco (Mexico)

OPORTUNIDADE
Nós temos sempre a oportunidade 

de fazer o bem, o certo, mas muitos por 
muitas vezes insistem em fazer o mais 
fácil, nem sempre o que é certo.

O fazer o certo quase sempre é di-
fícil, vem acompanhando de responsa-
bilidades e exige atitude diferenciada 
da maioria das pessoas, por isso é tão 
difícil e trabalhoso eu diria agir certo e 
fazer o bem.

Mas não estamos aqui para nos jus-
tifi car, nosso papel é fazer com que esta 
atitude possa ser cotidiana, simples, 
menos complexa, para isso precisamos 
desmistifi ca-la:

1 – Fazer o bem e o certo não é para 
‘santos’ ou pessoas puras, é para todos 
nós, pessoas comuns que querem o me-
lhor para toda a sociedade;

2 – Fazer o bem e o certo não o faz 
um tolo, um bobo, mas o transforma 
em um modelo, um exemplo, pois o 
torna diferente de muitos que não tem 
esta prática no dia a dia;

3 – Fazer o bem e o certo é a melhor 
maneira de mostrar à sociedade que 
queremos o melhor para todos e quere-

mos viver de forma correta;
4 – Fazer o certo e o bem é muito 

mais fácil, pois não precisamos pensar 
em uma desculpa ou inventar uma his-
tória, ela esta pronta para ser utiliza-
da, doa a quem doer;

5 – Para fazer certo e o bem leva o 
mesmo tempo que o contrário.

Torço para que a maioria dos leito-
res já estejam nesta trilha do bem e do 
correto de alguma forma, nas ações dos 
nossos dias conturbados, nas possíveis 
ações voluntárias, em atitudes difíceis 
nos negócios, nas relações quase sem-
pre conturbadas com o poder público.

Vamos quebrar a corrente do con-
trario a tudo isso que é natural. Esta 
conversa toda pode parecer um pou-
co fora do nosso contexto, mas não é, 
quando falo de voluntariado me refi -
ro a ter ações voluntárias, e por ações 
voluntárias entenda-se fazer o bem ao 
próximo e a si mesmo em primeiro lu-
gar, prestar um serviço voluntário é 
fazer o correto, pois é a preocupação 
que todos possam estar bem e é o que 
precisamos para uma sociedade mais 

justa, mais saudável, é que todos sin-
tam-se bem.

Portanto, ações voluntárias in-
dependem se são prestadas junto a 
uma organização ou por você solita-
riamente e é isso que é difícil, pois ir 
a uma creche uma vez por semana é 
relativamente simples expressar sua 
bondade, o difícil é ter esta expressão 
de bondade e de preocupação com o 
próximo durante todos os 7 dias da 
semana.

Vamos juntos nos exercitar para 
exercer o bem e o correto nos próxi-
mos trezentos e poucos dias deste res-
tinho de ano que temos?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 221/2018 (PMP 33414/2018) 
A autoridade superior homologou, em 09/01/2019, a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais hidráulicos a serem utilizados em diversas obras/manutenções no Município de 
Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por um 
período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 7R Comercial Eireli 
ME: 27-10,50; 33-78,41; 45-2,50; Dezotti Comércio de Ferramentas & Ferragens Ltda: 02-13,85; 
16-1,61; 19-4,00; 25-5,49; 32-18,90; 46-27,86; 51-27,00; O B da Conceição Hidráulica ME: 14-0,29; 
23-45,35; 30-39,60; 31-22,92; 34-125,15; 35-3,52; 37-4,50; 43-1,40; 47-9,04; 48-22,42; 49-1,70; 55-
0,43; Raul Rabello Neto EPP: 01-33,00; 08-2,65; 09-3,96; 10-1,16; 11-1,82; 12-0,57; 15-0,76; 17-
5,03; 28-4,81; 36-0,42; 38-37,90; 39-35,78; 40-25,00; 41-19,83; 52-9,20; Santos Gouvêa Comercial 
Ltdas EPP: 03-0,48; 04-7,12; 06-3,01; 07-4,38; 13-0,87; 18-13,65; 20-3,03; 21-1,30; 22-3,41; 24-
14,00; 26-4,08; 29-2,46; 44-6,00; 50-1,00; 53-29,48; 54-0,14; Casa Ambiental Comércio de Pedras 
Ltda ME: 42-11,30. Item fracassado: 05. 
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 125/2018 (PMP 20687/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material esportivo para atender o CEU das Artes”, 
foram fi rmados os contratos: 
170/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 4.770,46, assinando pela contratada, empresa Comercial 
Gagi Eireli ME, o Sr Gabriel dos Santos Saraiva; 
171/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 5.429,12, assinando pela contratada, empresa Jacks B G 
Rodrigues ME, o Sr Alexandre Martins Pinto; 
172/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 2.201,00, assinando pela contratada, empresa Noemia 
dos Santos de Assis ME, a Sra Noemia Silva dos Santos de Assis; 
173/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 4.310,08, assinando pela contratada, empresa Ricardo 
Marques Alves ME, o Sr Ricardo Marques Alves; 
174/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 6.564,88, assinando pela contratada, empresa Rodrigo de 
M Melo Comércio de Materiais Esportivos EPP, o Sr Rodrigo de Moraes Melo; 
175/2018, de 29/11/2018, no valor de R$ 823,68, assinando pela contratada, empresa 300 
Comércio, Serviços e Logística Eireli EPP, a Sra Daniela Cirielli; 
Todos os contratos têm vigência de 12 meses, assinando pela contratada e como gestor dos 
contratos, o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.599, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal
nº 6.038, de 03 de julho de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 770.000,00
(Setecentos e Setenta Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classifi cados nas seguintes dotações:

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 08 de novembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

 
 










              








           
           



  

  
  

  
  

  
  











  

  
  

  
  




             



























 

Secretaria de Saúde realiza “Janeiro 
Branco” em Pindamonhangaba
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA 

SILVA
***

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba realiza, 
neste mês, o “Janeiro Bran-
co”, que chega à sexta edição 
mundial. A campanha foi ide-
alizada para que as pessoas 
se atentem aos transtornos 
mentais, principalmente à 
depressão.

Para sensibilizar a popu-
lação quanto aos transtornos 
mentais, acontecerão duas 
palestras sobre depressão, 
na sexta-feira (25), às 8 ho-
ras, no centro comunitário 
do Azeredo, e às 14 horas, no 
Caps (rua Major dos Santos 
Moreira, 28, bairro São Bene-
dito). As palestras são abertas 
ao público e ambas serão mi-

nistradas pelo Grupo Saúde 
e Vida, que está engajado no 
movimento de conscientiza-
ção e prevenção aos transtor-
nos mentais.

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, a 
depressão é um transtorno 
mental caracterizado por tris-
teza persistente e pela perda 
de interesse em atividades 
que normalmente são pra-
zerosas, acompanhadas da 
incapacidade de realizar ati-
vidades diárias, durante pelo 
menos duas semanas.

Além disso, pessoas com 
depressão normalmente 
apresentam mais de dois dos 
seguintes sintomas: perda de 
energia, mudanças no ape-
tite, aumento ou redução do 
sono, ansiedade, perda de 

concentração, indecisão, in-
quietude, sensação de que 
não valem nada, culpa ou 
desesperança, e pensamen-
tos de suicídio ou de causar 
danos a si mesmas.

Vale destacar que a de-

pressão pode afetar qualquer 
pessoa, não é um sinal de 
fraqueza e é um transtorno 
tratável por meio de psicote-
rapia, medicamentos antide-
pressivos ou uma combina-
ção de ambos.

Campanha visa conscientização sobre transtornos 
mentais, como a depressão

Reprodução/Internet

Proteja-se
Neste ano, a Prefeitura tornou o Departamento 

de Defesa Civil uma das pastas que integram a 
Secretaria de Segurança Pública. O objetivo é integrar 
os dados e fazer com que o cidadão esteja cada vez 
mais protegido. A pasta ganha novas atribuições 
como prevenção e gestão de risco. 

A Defesa Civil pode ser chamada em casos de 
quedas de barreiras, queda de árvores que não 
estiverem sob fi ação de rede elétrica e também em 
apoio ao Corpo de Bombeiros em incêndios de mata.

O verão é a estação das altas temperaturas, chuvas 
repentinas e, é claro, nesta combinação, os riscos de raios 
e tempestades são ainda maiores. Além do trabalho de 
prevenção feito pela Defesa Civial, é importante que todos 
tenham em mente medidas que podem evitar acidentes, 
diminuir prejuízos e salvar vidas.

Com as chuvas fortes é fundamental proteger 
jovens, idosos, adultos e crianças dos raios. Entre 
as dicas está a de evitar lugares abertos, como 
estacionamentos, praias no caso daqueles que estão 
curtindo as férias e campos de futebol.

Se a pessoa for pega de surpresa por uma 
tempestade com raios, ela deve abrigar-se em casa, 
edifício ou área coberta. Não permaneça em rio, mar, 
lago ou piscina. Se estiver no carro, mantenha os 
vidros fechados, sem contato com as partes metálicas 
do veículo. Caso não encontre um abrigo por perto, 
fi que agachado com os pés juntos, curvado para 
frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre 
eles até a tempestade passar. 

Outra orientação é a de manter distância de objetos 
altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, 
caixas d’ água além de objetos metálicos grandes e 
expostos, como tratores, escadas e cercas de arame.

Em casos de emergência, o munícipe pode acionar 
a Defesa Civil pelo 199 até às 22 horas, ou Corpo de 
Bombeiros 193 que poderá acioná-la.

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE INTERINA DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Aiandra Alves Mariano -  MTB 0085023/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.
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Defesa Civil passa a fazer parte da 
Secretaria de Segurança Pública

Futebol da Semelp 
tem peneira na 
próxima semana

Colaborou Com o
 texto: bruna Silva

 
a Prefeitura de Pindamo-

nhangaba tornou o Departa-
mento de Defesa Civil uma das 
pastas que integram a Secreta-
ria de Segurança Pública. o ob-
jetivo é integrar os dados e fazer 
com que o cidadão de Pindamo-
nhangaba esteja cada vez mais 
protegido.

De acordo com a Defesa Civil, 
atualmente há novas atribuições 
à pasta: prevenção e gestão de 
risco. em casos de prevenção, 
é papel da instituição promover 
capacitações da equipe, elaborar 
simulações junto ao Corpo de 
Bombeiros, além de definir as 
áreas de maior risco e aperfeiço-
ar a legislação local – disciplinar 
as obras que ocorrem no muni-
cípio para que não ocorram em 
áreas de risco.

a Defesa Civil pode ser cha-
mada em casos de quedas de 
barreiras, queda de árvores que 
não estiverem sob fiação de rede 
elétrica e também em apoio ao 
Corpo de bombeiros em incên-
dios de mata. o munícipe pode 
acionar a Defesa pelo 199 até às 
22 horas, ou Corpo de bombei-
ros 193 que poderá acioná-la.

o Departamento de Defesa 
Civil está passando por uma fase 
de reestruturação dentro da sede 
da Secretaria de Segurança Pú-
blica, a fim de fazer com que todo 
o maquinário, ramal de aten-
dimento e central de operações 
estejam centralizados na sede. 
Para o verão, período em que há 
maior número de ocorrências, 
o serviço está intensificado com 
duas turmas nas escalas das 7 às 
22 horas para atendimento.

Segundo o diretor de Defesa 
Civil, o engenheiro civil, Josué 
bondioli, a Defesa pode ser acio-
nada em caso de árvores que já 
caíram ou que apresentem risco 
iminente, em que pode ser ob-
servada por leigos. nestes casos, 

a informação deve ser levada até 
o Departamento de meio am-
biente, que irá elaborar um lau-
do e enviar para a Defesa Civil 
para que execute o serviço.

ainda no início deste ano, a 
Defesa Civil de Pindamonhan-
gaba já registra casos de aciona-
mento por queda de árvores que 
estão sendo contabilizados na 
“operação verão”. “a Defesa Civil 
iniciou a elaboração da Comdec 
(Comissão municipal de Defesa 
Civil), em que está sendo pensada 
uma gestão integrada através de 
cooperação integrada relaciona-
da a atribuição específica de cada 
secretaria, visando o atendimen-
to humanizado à população atra-
vés do apoio integrado das áreas 
sociais, saúde, segurança, logísti-
ca e serviços municipais”, explica 
o diretor Josué.

Em casos de deslizamentos, ao 
ouvir barulhos de árvores caindo 
e paredes rachando, saia da casa, 
avise os vizinhos e contate os ór-
gãos responsáveis.

Em dias de raios e trovoadas:
- Evite sair de casa;
- Não retire ou coloque roupas 

em varais de arames;
- Não manipule materiais in-

flamáveis em locais abertos;

- Não use telefone;
- Não fique embaixo de árvo-

res;
- Em casa, não fique perto de 

janelas e portas;
- Mantenha distância de es-

truturas altas e com pontas como 
árvores e postes;

- Fique longe de cercas de ara-
me, varais de metal, trilhos, linhas 
telefônicas e de energia elétrica.

Defesa Civil pode ser solicitada em caso de quedas de árvores, por exemplo

Divulgação

CuiDaDos para Dias De tempestaDes

a equipe de futebol mascu-
lino da Secretaria municipal de 
esporte e lazer de Pindamo-
nhangaba realizará uma peneira 
para selecionar craques nasci-
dos em 2000 e 2003. Será no 

selecionados farão 
parte das competições 
masculinas

Divulgação

piscina do araretama recebe manutenção
A Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer de Pindamo-
nhangaba (Semelp) informa que 
a piscina do centro esportivo do 
Araretama estará temporaria-
mente fechada para manuten-

ção. No local ocorreram atos de  
vandalismo no início deste ano e, 
por isso, até que todas as melho-
rias necessárias sejam feitas, es-
tará fechada e com as atividades 
temporariamente suspensas.

Local passa por reparos após vandalismo

Divulgação

dia 26 de janeiro, às 9 horas, no 
campo do Fluminense, no bair-
ro bela vista.

os selecionados participarão 
das competições em que a Se-
melp participa ao longo do ano, 
como: “Jogos da Juventude”, 
“Jogos regionais”, “Jogos aber-
tos do interior” e “Campeonato 
da associação Paulista de Fute-
bol”, entre outros.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2º Secretário 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi  Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A vereadora Gislene 
Cardoso – Gi (DEM), 
está em seu primeiro 
mandato no legislati-
vo pindamonhanga-
bense, é combativa e 
atuante, o que possi-
bilitou sua indicação e 
eleição para ocupar a 
2ª secretaria da Mesa 
Diretora da Câmara de 
Vereadores.

P i n d a m o n h a n g a -
bense, atualmente 
reside no bairro do 
Mombaça, é funcioná-
ria pública concursada 
da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhan-
gaba, há 30 anos no 
cargo de Chefe de Ser-
viço. Foi Diretora do 
Departamento de Tu-
rismo de 2012 a 2016 e 
presidente do Codivap 
Turismo, represen-
tando as 40 cidades 
do Vale do Paraíba. É 
formada em Magisté-
rio, Técnico em Conta-
bilidade, graduada em 
Gestão Pública e pós 
graduada em Adminis-

Debutando na politica, vereadora 
Gislene Cardoso – Gi é eleita para a 

2ª secretaria da Mesa Diretora
Em seu primeiro mandato eletivo, parlamentar tem ações combativas e atuantes em prol 

da população destacando ainda as pessoas com necessidades especiais

tração e Organização 
de Eventos Públicos 
pelo Senac de Campos 
do Jordão. 

Em 2016 foi elei-
ta para seu primeiro 
mandato pelo partido 
Democratas (DEM) 
com 1.009 votos.

A vereadora Gisle-
ne Cardoso – Gi, tem 

seios da população.
Integra as princi-

pais Comissões Per-
manentes do Legisla-
tivo, como a Comissão 
de Educação, Cultu-
ra, Turismo e Esporte 
e a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento. 
Também integrou no 
biênio 2017 – 2018 a 
Comissão de Saúde e 
Assistência Social e a 
Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadanias 
e Segurança Pública.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 8.585.949,87889.738,847.696.211,03

01 Legislativa 8.585.949,87889.738,847.696.211,03

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 17.400.000,001.450.000,0015.950.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

17.400.000,001.450.000,0015.950.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 8.767.130,024.067.130,024.700.000,00

5.5.09.01.0001 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 0,00-4.700.000,004.700.000,00

5.5.09.01.0002 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 8.767.130,028.767.130,020,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.387.460,28120.071,321.267.388,96

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,370,0051.738,37

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 115.831,730,00115.831,73

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 78.867,156.515,0672.352,09

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 40.095,056.698,0033.397,05

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 149.564,3524.935,51124.628,84

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 510.089,8444.909,11465.180,73

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 42.455,763.166,4439.289,32

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 30.953,083.428,0627.525,02

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 56.861,123.794,1353.066,99

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 186.500,7617.021,47169.479,29

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 7.739,83611,197.128,64

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 893,5562,21831,34

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 115.869,698.930,14106.939,55

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.389.725,95252.104,431.137.621,52

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.388.825,95252.104,431.136.721,52

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,370,0051.738,37

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 121.131,670,00121.131,67

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 78.867,1513.108,0865.759,07

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 40.095,0513.396,0326.699,02

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 144.627,7661.806,9382.820,83

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 510.089,84110.403,08399.686,76

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 42.455,766.229,1436.226,62

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 30.953,083.428,0627.525,02

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 56.861,123.794,1353.066,99

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 187.544,5515.864,86171.679,69

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 7.739,83611,197.128,64

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 852,0820,74831,34

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 115.869,6923.442,1992.427,50

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 900,000,00900,00

2017 Restos a Pagar de 2017 900,000,00900,00

DISPONIBILIDADES 8.542,91 DISPONIBILIDADES 53.197,35

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 8.542,91 Banco 53.197,35

Recurso Disponível 8.542,91 Recurso Disponível 53.197,35

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 0,00

TOTAL GERAL 18.796.003,19 TOTAL GERAL 18.796.003,19

FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 7.696.211,03815.454,356.880.756,68

01 Legislativa 7.696.211,03815.454,356.880.756,68

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 15.950.000,001.450.000,0014.500.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

15.950.000,001.450.000,0014.500.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.700.000,000,004.700.000,00

5.5.09.01.0001 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 4.700.000,000,004.700.000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.267.388,96164.315,301.103.073,66

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,370,0051.738,37

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 115.831,730,00115.831,73

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 72.352,096.593,0265.759,07

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 33.397,056.698,0326.699,02

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 124.628,8441.720,0582.908,79

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 465.180,7365.488,75399.691,98

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 39.289,323.067,9236.221,40

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 27.525,025.147,6022.377,42

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 53.066,994.545,4348.521,56

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 169.479,2915.864,86153.614,43

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 7.128,64674,036.454,61

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 831,343,56827,78

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 106.939,5514.512,0592.427,50

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.137.621,52114.818,101.022.803,42

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.136.721,52114.818,101.021.903,42

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,370,0051.738,37

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 121.131,670,00121.131,67

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 65.759,076.490,0859.268,99

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 26.699,026.698,0320.000,99

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 82.820,8320.060,1562.760,68

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 399.686,7641.071,44358.615,32

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 36.226,623.163,1933.063,43

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 27.525,025.147,6022.377,42

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 53.066,994.545,4348.521,56

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171.679,6915.864,86155.814,83

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 7.128,64674,036.454,61

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 831,343,56827,78

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 92.427,5011.099,7381.327,77

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 900,000,00900,00

2017 Restos a Pagar de 2017 900,000,00900,00

DISPONIBILIDADES 8.542,91 DISPONIBILIDADES 3.692.099,32

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 8.542,91 Banco 3.692.099,32

Recurso Disponível 8.542,91 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 3.692.099,32

TOTAL GERAL 17.225.931,87 TOTAL GERAL 17.225.931,87

FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67
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TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Vereadora Gislene Cardoso - 2ª Secretária da 
Mesa Diretora da Câmara de Pindamonhangaba

pautado suas ações 
em prol da população 
de Pindamonhangaba 
com muita luta, prin-
cipalmente das clas-
ses menos favorecidas, 
com destaque para as 
pessoas com necessi-
dades especiais. Mas 
tem atuação em toda 
a cidade, onde como 
representante do povo 
realiza diariamente 
constantes visitas aos 
bairros, fiscalizando e 
reivindicando os an-

 

Extrato - Inexigibilidades - 2018
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica nos termos do 
Art. 26 da Lei Federal 8666/93, que o Sr. Presidente ratificou a contratação 
das empresas especializadas por inexigibilidade de licitação, ao amparo 
do Art. 25 da mesma Lei, conforme Processos de Compra a seguir:

PDC 01/2019 - Para a prestação de serviços e fornecimento de energia 
elétrica para a empresa EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., 
CNPJ 02.302.100/0001-06, por 12 meses ao valor total estimado de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais);

PDC 02/2019 - Para a prestação de serviços de cobrança de pedágios em 
rodovias para a empresa Centro de Gestão de Pagamentos S.A., CNPJ 
04.088.208/0001-65, por 12 meses ao valor total estimado de R$ 1.000,00 
(um mil e reais);

PDC 03/2019 - Para a prestação de serviços de fornecimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto para a empresa Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ 43.776.517/0001-80, por 
12 meses ao valor total estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

PDC 04/2019 - Para a prestação de serviços e fornecimento de vale-
transporte intermunicipal para a empresa Empresa de Ônibus Pássaro 
Marrom Ltda, CNPJ 61.563.557/0001-25, por 12 meses ao valor total 
estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

PDC 05/2019 - Para a prestação de serviços de selos e postagens dos 
Correios para a empresa Mini Loja de Brinquedos e Presentes Ltda., CNPJ 
56.642.564/0001-82, por 12 meses ao valor total estimado de R$ 3.000,00 
(três mil reais);

PDC 06/2019 - Para a prestação de serviços e fornecimento de vale-
transporte municipal para a empresa Viva Transporte Coletivo Ltda., 
CNPJ 10.561.387/0001-09, por 12 meses ao valor total estimado de R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

PDC 07/2019 - Para a prestação de serviços de comunicação e transmissão 
da TV Câmara para a empresa Net - Serviços de Comunicação S.A., CNPJ 
00.108.786/0001-65, por 12 meses ao valor total estimado de R$ 500,00 
(quinhentos reais).



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 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 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 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 5.126, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei 
nº 4.633, de 19 de junho de 2007, 
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir indicados para 
constituírem a Comissão Municipal de Defesa Civil – 
COMDEC:
I -  Presidência
    - Miguel Vieira Machado
II- Vice Presidência
     - Marcelo dos Santos
III- Conselho Técnico
a) Representantes indicados pela Secretaria de Serviços 
Públicos
- Engº Kennedy Flores Campos
- Engº José Francisco Donizete Pereira 
b) Representantes indicados pela Secretaria de Infraestru-
tura e Planejamento
 - Engº José Maurício Sales de Abreu
 - Engº André César Forgati
IV- Conselho Comunitário
a) Representante indicado pela Policia Civil :  
    - Rafael Carvalho de Paula – Investigador de Polícia
b) Representante indicado pelo Corpo de Bombeiros:  
    - 1º Ten PM Raphael Fernandes Brito
c) Representante indicado pela Empresa Concessionária 
do Serviço de Saneamento Básico do Município - SA-
BESP:  
    -  Engº Sérgio Roberto da Silva Santos
d) Representante indicado pela Empresa de Energia Elé-
trica EDP Bandeirantes: 
    - Fernando Donizete dos Santos
e) Representantes indicados pelas Indústrias Metalúrgicas 
do Município:
    - Engº José Eduardo Santos (Novelis)
   -  Luis Carlos Gomes de Oliveira ( Confab)
    - Aridane Bernardino Pereira (Gerdau)
f) Representante indicado pelo Batalhão Militar do Exército
   - Maj Cristiano Rosenberg Lima – 2º BECmb Borba Gato 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2018.

Isael Domingues 
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo dos Santos - 
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídi-
cos, em 10 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.133, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei n.º 
2.626 de 19.12.92, 
RESOLVE 
Art. 1º  Alterar as alíneas “d” e “e” do art. 1º da Portaria 
Geral nº 4.843, de 27 de abril de 2017, que nomeou 
os representantes do Poder Público para integrarem 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, biênio 2017/2019, que passam a 
vigorar com os seguintes representantes:
d) REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR: Tathyane de Oliveira Santos 
e) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR: Elaine Grazieli Garcia de Andrade”
Art. 2º Alterar a Portaria Geral nº 5.050, de 18 de julho 
de 2018, que nomeou os representantes da Sociedade 
Civil para integrarem o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, que passam a 
vigorar com os seguintes representantes: 
I- TITULARES:
- Maria Cristina Pereira da Luz    (APAMEX)
- Sheila Letícia Arrieta     (CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA)
- Admauro de Souza Nunes      (GRÊMIO UNIÃO)
- Aline Morgado Escossio Belo  (LAR IRMÃ JULIA)
- Lafaytte Marcondes Sobrinho  (COALIZÃO)
- Libna de Araujo Santos   ( EUTERPE)
- Helison de Oliveira    (EUTERPE)
- Fernando Antunes Lima    (APAMEX)
II - SUPLENTES:
1º  Michelle Aparecida Causso    (COALIZÃO)
2º  Jocimara Letícia de Lima Akahane  (IA3)
3º  Raquel Oliveira Dias     (COOPERADORES)
4º  Andrea Ap. Barretos Santos    (COOPERADORES)
5º  Érica Cristina Camilo Jacob de Freitas    (APAE)
6º  Bethi dos Santos Moreira   (PROJETO CRESCER)
7º  Júlia Stefanie dos Santos    (COALIZÃO)
8º  Rute Lidiane Pires     (NOUS)
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, 
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 26 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.645, DE 26 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 011/2018, a partir de 20 de dezembro de 2018, por 
prazo indeterminado.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de dezembro de 2018.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 26 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.646, DE 26 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 (noventa) dias, contados a partir 
de 26 de dezembro de 2018, o prazo para conclusão do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018, Portaria 
Interna nº 10.583, de 27 de setembro de 2018, Processos  
22310/2018 e 8729/2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 26 de dezembro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.650, DE 04 DE JANEIRO DE 2019. 
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 012/2018, por prazo indeterminado.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 04 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 10.651, DE 04 DE JANEIRO DE 2019. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, 
de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: 
Elaine Cristina Ferreira (presidente) e Andréa de Fátima 
Louzada e Conceição Aparecida de Almeida (membros), 
para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor 
Edno Rodrigues de Melo, matrícula 839800, guarda, 
lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
para apurar inassiduidade habitual, conforme relatado nos 
autos do Processo Interno  nº 35523/2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 04 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 
2006

RETIFICAÇÃO AO 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, RETIFICA o Edital de Chamada 
Pública, visando a seleção de projetos apresentados por 
organizações da sociedade civil interessadas 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 Idoso, em âmbito 
municipal, publicado no dia 15/01/2019, para alterar o item 
3.2, conforme segue:
3.2 – DOS VALORES A SEREM FINANCIADOS: 
O valor destinado para a realização dos serviços 
e programas ofertados é              de R$ 949.700,00 
(Novecentos e quarenta e nove mil e setecentos reais),                                                                      
já incluído os valores de doações dirigidas.
Todos os demais itens do Edital, publicado no dia 15 de 
janeiro de 2019, permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019.
Adilson Lima da Silva

Presidente – Gestão 2017/2019
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Marinara & Monalisa

Nesta sexta-feira, 18 de janeiro, completam anos as 
gêmeas  Marinara e Monalisa. Com carinho e admi-
ração as cumprimentam seus familiares, parentes 
e amigos. O pai (com elas na foto) deseja que come-
morem com alegria essa ‘data querida’. Que tenham 
saúde e recebam muita luz pra enfrentarem os anos 
de suas vidas com sabedoria e serenidade.  

Parabéns

Felicidades para a aniversariante do dia 17 de ja-
neiro, Elaine Ferreira. Ela recebe o abraço dos fami-
liares e amigos da prefeitura.

Felicidades!

Que Deus ilumine mais um ano de vida de Mariza 
Silva. Seus fi lhos, netos e amigos, ao lado do marido 
Jobe e da vizinha Edna, esperam que sua jornada es-
teja acompanha de saúde, força e vigor. Abraços para 
a aniversariante do dia 20 de janeiro, que está com a 
netinha Letícia na foto.

Meio aniversário!

Desejamos toda a felicidade para a linda Carolina 
Mariano, que completou seis meses, também chamado de 
“meio aniversário” na quinta-feira (17).

Os pais Clayton e Aiandra e a irmã Laura comemora-
ram a data enchendo a “pequena sereia” de beijos.

Tudo de lindo 

Para a advogada Tatiane Almeida, que soprou 
velinhas no último dia 15. Seu esposo Jaderson, seus 
pais Antônio e Terezinha, sua irmã Thaís, seus amigos 
e familiares desejam muita paz e bênçãos nesse novo 
ciclo, que inclui a chegada da Maria Eduarda. Felici-
dade, Tati!  

Bênçãos infi nitas 

Para Diego Oliveira, aniversariante 
do último dia 15. Que seus novos 365 dias 
sejam repletos de luz, de conquistas e de 
muita sabedoria. São os votos de toda a 
sua família e dos seus amigos, em espe-
cial, da Lú e do Vrady. 

Tudo de bom 

Para Alexandre Faria, que completará mais um 
ano de vida no próximo dia 20. Ele recebe os cum-
primentos da esposa Rosângela, dos fi lhos Rafaela e 
João Gabriel, de todos os familiares e amigos. 

Em grande estilo 

E elas seguem comemorando juntas a amizade e o 
aniversário. Parabéns às jornalistas Rogéria Ribeiro 
(17/1) e Thaís Almeida (19/1) por mais uma data cheia 
de alegria e de renovação. Que este novo ciclo traga 
prosperidade, conquistas e muita paz. São os votos 
dos seus familiares e dos amigos da imprensa.  

Faz aniversário!

Para alegria da família e dos amigos, Celso Gui-
marães comemora mais um ano de vida no dia 19 de 
janeiro. Celso é fi gura conhecida e muito querida por 
animar há décadas o carnaval de rua em Pindamo-
nhangaba.
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