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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4000711-09.2013.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA - CNPJ 57.253.338/
0001-72, JOSÉ ADILSON DURAN - CPF. 047.083.818-32, LUCIANO GOMES SOUTO - CPF. 005.354.648-27 e JOSÉ
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CPF. 739.284.028-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: que ajuizou a presente ação com o objetivo de recebimento
da quantia de de R$ 54.875,45 (calculo de dezembro de 2013), decorrente do Contrato de Cheque Especial Empresarial
n° 1295-09729-52, Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil n° 1295-04044-30, Contrato de Desconto Duplicata n°
1295-04011-39, Contrato de Desconto Duplicata n°1295-04199-68, Contrato de Desconto Duplicata n° 1295-04312-
59 e Contrato de Desconto Duplicata n°1295-04323-28. Encontrando-se os reus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os reus
serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de março de 2019.

                     JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
16 + 17 / 04 / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N° 02/2019, o Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as 
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso 
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/
ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 15 dias após a 
publicação deste, pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, 
acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração 
ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação ofi cial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento 
que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; 
e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar 
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um auto 
de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso 
o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos 
seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. 
b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia 
reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; 
d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá 
juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário 
for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por 
infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será 
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão 
ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do 
Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração e código da infração com 
desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

GRW4561 Z440031325 11/02/2019 55412  FKU4656 B440243461 21/02/2019 51851 
FDF2088 B440243362 14/02/2019 76331  FEB5996 B440242938 18/02/2019 61220 
BUZ7357 B440243313 11/02/2019 51851  DNZ9485 B440243251 12/02/2019 54521 
FBB3421 B440243425 20/02/2019 76331  AVF3580 Z440031349 12/02/2019 55412 
MWD1456 Z440031348 12/02/2019 55412  CVN8202 B440242138 15/02/2019 76331 
FLE5956 Z440031392 15/02/2019 55412  DFN6642 Z440031378 14/02/2019 55412 
CNV6321 B440242889 21/02/2019 51851  FPW6940 Z440031487 21/02/2019 55412 
ENH4225 B440243264 19/02/2019 55680  FGK5919 B440243383 19/02/2019 51851 
EPH3456 Z440031331 11/02/2019 55412  BUZ7357 Z440031389 15/02/2019 55412 
DUK3467 Z440031340 11/02/2019 55412  DGZ3979 B440243756 15/03/2019 51851 
FHA8295 B440243374 19/02/2019 76331  GCC4079 B440243337 19/02/2019 51851 
FLI9503 B440243422 20/02/2019 51851  GCC4079 Z440031490 21/02/2019 55412 
DPN7802 B440243192 08/02/2019 51851  FDB7230 B440243382 19/02/2019 76331 
CEJ8716 B440243341 12/02/2019 51851  FNM1831 Z440031482 21/02/2019 55412 
FEB6324 B440243401 20/02/2019 76331  FNM1831 Z440031494 22/02/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –  CEP: 12401-410  
Tel 12-3644-1567/1570 

 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 001/2019 
Processo nº. 36.515/2017 

 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 
 

Atendendo ao previsto no item 8 - “Da análise das propostas e classificação das propostas”, e 

de acordo com o item 8.8 – “A pontuação mínima para a habilitação será de 25 pontos. A OSC que 

obtiver pontuação menor que 25 será considerada não habilitada”, do Edital de Chamamento Público 

nº 001/2019, e em conformidade com o cronograma previsto, vimos Homologar a Classificação Final 

da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para análise da Comissão de Seleção. 

Após fase recursal, encerrada no dia 11 de abril de 2019, informamos que a Associação 

Pindamonhangabense de Equoterapia Cavalgar, através do Processo Externo 11.174/2019, declinou de 

seu direito em recorrer da pontuação preliminar apresentada.  

Sendo assim, homologa-se o resultado:  

 
Classificação Entidade Total de 

Pontos Resultado 

1º 

Associação Pindamonhangabense de 
Equoterapia Cavalgar 
Plano de trabalho apresentado através do Processo 
nº 10124/2019 

17 Não habilitado 

 
 
 
 

A Comissão de Seleção. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 085/19 – LIMPEZA  TERRENO   GAB

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) WILMA DE ASSIS 
BARBOSA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA 
PENTEADO,   BAIRRO VILA RICA  inscrito no município sob a sigla SO121604017000, 
Quadra Q ,   Lote 648, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 086/19 – LIMPEZA  TERRENO   GAB

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) WILMA DE ASSIS 
BARBOSA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA 
PENTEADO,   BAIRRO VILA RICA  inscrito no município sob a sigla SO121604016000, 
Quadra Q ,   Lote 647, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 087/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) ROMILDA REMIGIO 
CARREIRO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA CESAR DE CESAR,   BAIRRO 
TRIÂNGULO  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.050.000, Quadra E ,   
Lote P-56, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 088/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) NAILTON GÓIS DA 
SILVA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA CESAR DE CESAR,   BAIRRO 
TRIÂNGULO  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.078.000, Quadra E ,   
Lote P-56, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 089/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) PAULO ROBERTO 
REINO DANIEL,  responsável pelo imóvel, situado a RUA IGARATÁ,   BAIRRO 
CIDADE NOVA  inscrito no município sob a sigla SE23.05.01.078.000, Quadra E4 ,   
Lote P-18, para que efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

O Programa Poupa-
tempo informa que os 
postos de atendimento 
não funcionam nesta sex-
ta-feira e sábado (19 e 20), 
devido ao feriado da Se-
mana Santa. Os postos de 
Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá e Taubaté tam-
bém não abrem na segun-
da-feira (22), em virtude 
do feriado municipal de 
São Benedito.

Usuários que precisam 
tirar ou renovar docu-
mentos podem obter mais 
informações sobre horá-
rios, endereços e serviços 
disponíveis nos canais 
ofi ciais do Poupatempo. 
Os atendimentos são com 
hora marcada para garan-
tir conforto a todos os ci-
dadãos.

O agendamento de 
horário é grátis e pode 
ser feito pelos seguintes 
canais de atendimento: 
www.poupatempo.sp.gov.
br; aplicativo no celular 
SP Serviços.
Programa Poupatempo

Detran
As unidades do De-

partamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo 

O maestro João Carlos 
Martins visitará as crianças 
e jovens atendidos pelo Pro-
jeto de Educação Musical 
do Santuário de Aparecida 
(Pemsa), em Aparecida/SP, 
na segunda-feira (22). O 
reitor do Santuário, o padre 
Carlos Eduardo Catalfo, par-
ticipará do encontro.

 Desde o ano passado, o 
maestro João Carlos Martins 
viaja pelo país conhecen-
do projetos sociais voltados 
para a educação musical 
e que integram seu projeto 
“Orquestrando o Brasil”.

 Implantado em março de 
2003, o Pemsa já ofereceu 
novas oportunidades para 
mais de sete mil crianças 
e adolescentes, sendo que 
muitos seguiram no caminho 
da música e hoje integram 
orquestras como Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP, Ba-
carelli, Orquestra de Barra 
Mansa, Orquestra Filarmôni-
ca de Belo Horizonte e ban-
das das Forças Armadas do 
Brasil.

 Funcionando em um pré-
dio com 17 salas para ofi ci-
nas teóricas e práticas indi-
viduais e em grupo, o Pemsa 
conta com 50 funcionários e 
atende, hoje, 600 crianças e 
jovens, de 7 anos a 17 anos, 
no contraturno da escola. O 
projeto tem uma orquestra 
formada pelos alunos avan-

Poupatempo estará 
fechado na sexta e no 
sábado da “Semana Santa”

(Detran.SP) em todo o 
Estado estarão fechadas 
na Sexta-feira Santa (19), 
feriado nacional da Pai-
xão de Cristo, e no sábado 
(20) que antecede a Pás-
coa. 

Os postos Poupatempo 
seguirão o mesmo calen-
dário de funcionamento, 
então os serviços do De-
tran.SP não estarão dis-
poníveis neles nessas da-
tas. O Disque Detran.SP, 
central para atendimento 
telefônico, seguirá o mes-
mo expediente na Páscoa.

No portal do Detran.
SP, o cidadão pode reali-
zar 38 serviços de trânsi-
to relacionados a Carteira 
Nacional de Habilitação 

(como 2ª via e CNH defi -
nitiva), veículos (pesquisa 
de débitos e restrições) 
e infrações (consulta de 
multas e solicitação de re-
curso de penalidade), en-
tre outros.

O Detran.SP oferece, 
ainda, três aplicativos gra-
tuitos para tablets e smar-
tphones, com diversas 
funcionalidades, como: 
solicitar 2ª via da CNH 
e acompanhar a emissão 
do documento; consultar 
multas do próprio veículo; 
treinar para a prova teóri-
ca; além do jogo educativo 
do Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas 
Android e iOS.

João Carlos Martins conhecerá projeto 
de Educação Musical na região
A iniciativa, criada há 15 anos e que já ofereceu uma nova 
oportunidade através da música para mais de sete mil 
crianças, será visitada pelo maestro

çados, atualmente com 70 
músicos e um coral com 120 
integrantes.

 “Ouvi falar maravilhas 
desse projeto e faço ques-
tão de conhecê-lo pessoal-
mente, pois todas as ações 
que transformam a vida das 
pessoas através da música, 
oferecendo crescimento e 
orientação é do meu interes-
se”, disse o maestro João 
Carlos Martins.

 
“Orquestrando o Brasil” 

  É uma plataforma digital 
que visa disseminar conte-
údos, oferecer capacitação 
para regentes e músicos, 
além de ser uma ferramenta 
para a troca de conhecimen-
to. O portal visa construir 
uma relação permanente 
e online de suporte e in-
formação. A plataforma dá 
apoio para que, a partir dos 

recursos humanos e físicos 
de cada comunidade, os en-
volvidos possam liderar um 
movimento de expansão ou 
consolidação da música lo-
cal. Um canal de comunica-
ção, informação e interação, 
que tem o objetivo de unir os 
músicos.

 Criado em junho de 
2018, o “Orquestrando o 
Brasil” é desenvolvido com 
o apoio da Fundação Banco 
do Brasil e da Fiesp, e já in-
tegra mais de 220 orquestras 
e bandas, um universo que 
representa mais de oito mil 
músicos, com grupos de 150 
municípios espalhados pelos 
estados de Alagoas, Ceará, 
Distrito Federal, Minas Ge-
rais, Paraíba, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e To-
cantins.

Maestro João Carlos 
Martins visitará 
Projeto de Educação 
Musical do Santuário 
de Aparecida

Divulgação

Divulgação

Poupatempo não funcionará nesta sexta-feira e 
sábado devido ao feriado da “Semana Santa”


