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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, convoca a categoria 
para participar da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30, mês de abril de 
2019, às 18:00 horas em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação na sede 
provisória do sindicato, que fi ca localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, cidade 
Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Conhecimento e deliberação para aprovação ou não de proposta de acordo extrajudicial junto à 
empresa Novelis do Brasil Ltda., que trata do adicional noturno estendido e das horas extras não 
quitadas no início e fi nal de jornada;
b) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2019.

Herivelto dos Santos Moraes
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 06/2019, 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 10/05/2019, 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 

DSH7248 Z440031706 08/03/2019 55412  FYU8019 B440243116 14/03/2019 76332
ASP9419 B440238208 09/02/2019 53800  MPM8709 Z440031634 02/03/2019 55412
BUH5833 B440243920 22/03/2019 60501  BHS2576 B440243436 28/02/2019 51851
FNM6265 Z440031685 07/03/2019 55412  EKM0671 B440244524 05/04/2019 51851
DOC2684 Z440031668 06/03/2019 55412  EKM0671 B440244676 05/04/2019 51851
KZZ8744 Z440031663 06/03/2019 55412  CQE4307 B440245519 09/04/2019 76331
DQF8758 Z440031696 08/03/2019 55412  QMT8600 Z440032164 01/04/2019 55412
FTH6330 Z440031678 07/03/2019 55412  BPT3480 Z440032285 05/04/2019 55412
DKI8168 B440243627 19/03/2019 51851  LPQ5088 Z440032043 26/03/2019 55412
FBD4409 Z440031892 19/03/2019 55412  CEX1323 Z440032292 05/04/2019 55412
CJC8903 B440243958 27/03/2019 51851  EIB8539 Z440032141 30/03/2019 55412
DKT1614 B440243801 21/03/2019 51851  EAB8590 Z440032129 30/03/2019 55412
DPF7539 B440243686 19/03/2019 55413  EAZ0049 Z440032013 25/03/2019 55412
EAX3981 B440243912 21/03/2019 76331  DEV8669 Z440032116 29/03/2019 55412
FBF7918 B440243913 21/03/2019 57380  CBV9367 Z440032232 04/04/2019 55412
BPL5895 Z440031704 08/03/2019 55412  EMJ5644 Z440032230 03/04/2019 55412
KDX7728 Z440031738 11/03/2019 55412  CQR8184 Z440032094 28/03/2019 55412
CNV9683 Z440032269 05/04/2019 55412  QMT8600 Z440032192 02/04/2019 55412
EGL0341 Z440032109 29/03/2019 55412  BPL5895 Z440032056 27/03/2019 55412
LNT6591 B440244513 04/04/2019 51851  BPL5895 Z440032204 03/04/2019 55412
BPL5895 Z440032204 03/04/2019 55412  LKL5461 Z440032006 25/03/2019 55412
BPL5895 Z440032024 26/03/2019 55412  HCH0729 B440244624 04/04/2019 54522
FCO1415 Z440032236 04/04/2019 55412  OPL1687 Z440032012 25/03/2019 55412
DJN8019 B440244566 02/04/2019 51851  CHO7512 Z440032002 25/03/2019 55412
DIX3422 B440244479 02/04/2019 57380  DQC5877 Z440032065 27/03/2019 55412
DFQ3996 B440244510 03/04/2019 51851  MXT2546 B440244005 26/03/2019 76332
DFQ4701 B440244133 02/04/2019 51851  CVA4162 B440243926 26/03/2019 51851
BJG1605 B440244389 03/04/2019 51930  BHT7450 B440244057 27/03/2019 51851
FSZ3322 B440244387 03/04/2019 76331  EGU0234 B440244028 27/03/2019 51851
EGU0234 B440244244 03/04/2019 51851  ELL9018 B440242274 27/03/2019 60501
DQG7239 Z440032033 26/03/2019 55412  BUZ5695 B440243807 21/03/2019 51851
QOQ9726 Z440032267 05/04/2019 55412  ALQ2344 B440243803 21/03/2019 51851
QOS7980 Z440032145 30/03/2019 55412  BGU9200 B440243655 20/03/2019 55680
DKQ1999 B440243825 22/03/2019 51851  DKQ1999 B440244321 29/03/2019 51851
FEE6809 B440243907 20/03/2019 60501  CLV3246 B440244112 29/03/2019 51851
FLC8721 B440243734 22/03/2019 76331  KZO1140 B440244186 29/03/2019 51930
FEM1335 B440244083 27/03/2019 51851  CBV9367 B440243940 28/03/2019 51851
EGF0491 B440244177 29/03/2019 51930  OQC7036 B440244227 28/03/2019 51930
CNV7966 B440244325 31/03/2019 54522  CJQ3597 B440244329 31/03/2019 51851
DSY1451 B440244284 03/04/2019 60501  EAO8493 B440244348 01/04/2019 51851
CFT8153 B440244340 01/04/2019 51851      

 
Pindamonhangaba, 26 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

Na última quarta-feira 
(24), a Gerdau em Pin-
damonhangaba recebeu 
o encontro do Grupo dos 
Profi ssionais de Meio Am-
biente das Indústrias do 
Vale do Paraíba (GPMAI), 
um fórum mensal para 
discussão e troca de infor-
mações sobre soluções e 

boas práticas ambientais 
na indústria. Conduzido 
pela equipe do Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo, o encontro de 
profi ssionais das empresas 
na região teve como foco 
a promoção da educação 
ambiental.

Como anfi triã, a Gerdau 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de 
Licitações e Contratos Administrativos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro 
Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
050/2019 (PMP 10363/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de segurança 
desarmada em controladora de acesso/
porteiros em atendimento aos eventos 
do calendário ofi cial”, com entrega dos 
envelopes até dia 09/05/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
076/2019 (PMP 12247/2019) 
Para “aquisição de cesta básica”, com entrega 
dos envelopes até dia 09/05/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE 
SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO Nº 165/2018 (PMP 27393/2018) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de Saúde, 
desclassifi cou, em 18/04/2019, a proposta 
da empresa classifi cada em primeiro lugar, 
ALFRS Indústria de Móveis Ltda ME. Diante 
de tal desclassifi cação, determinou que seja 
marcada a sessão para abertura do envelope 
dizendo conter documentos de habilitação 
da empresa classifi cada em segundo lugar, 
qual seja, Hospi Bio Ind e Com de Móveis 
Hospitalares Ltda EPP. A sessão fi ca marcada 
para o dia 07/05/2019, às 09h, no mesmo 
local do evento anterior. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
028/2019 (PMP 07903/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer da 
Secretaria Municipal de Educação, reprovou, 
em 17/04/2019, as amostras apresentadas 
pela empresa classifi cada em primeiro lugar 
para ambos os itens, empresa Gráfi ca Abreu 
Ltda. Diante de tal reprovação, determinou 
que seja marcada a sessão para abertura 
do envelope dizendo conter documentos 
de habilitação da empresa classifi cada em 

segundo lugar, qual seja, Foccus Comércio 
e Importação de Artigos Educacionais Ltda 
EPP. A sessão fi car marcada para o dia 
08/05/2019, às 09h, no mesmo local do 
evento anterior. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 014/2019 (PMP 06046/2019) 
Foi fi rmado o contrato 025/2019, de 
10/04/2019, para “contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições 
para consumo pelos profi ssionais da rede de 
Urgência e Emergência / Pacientes atendidos 
na Rede de Urgência e Emergência / 
Profi ssionais da Prefeitura em campanhas 
educativas e de vacinações e pacientes 
atendidos pelo Centro de Apoio Psico Social 
(CAPS)”, no valor de R$ 698.107,20, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Bona 
Alimentos Ltda EPP, a Sra Teresa Cristina 
Gimenes Moiano. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 214/2018 (PMP 32464/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico, elaborado pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação, homologou, em 
18/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de microcomputador 
completo, impressora, projetor multimídia e 
estabilizador”, em favor das empresas: Entek 
Equipamentos Taubaté Ltda EPP, o item 04, 
no valor total de R$ 5.880,00; Intelligency 
Computadores do Brasil Eireli EPP, o item 
01, no valor total de R$ 697.794,00; J Prado 
Distribuidora de Informática e Audiovisual 
Eireli, o item 03, no valor total de R$ 3.147,00; 
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática 
Eireli EPP, o item 02, no valor total de R$ 
63.630,00. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
032/2019 (PMP 0950/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
15/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de equipamentos 
e ferramentas”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl  unit em R$): Eletrifi car Comércio 
de Ferragens, Ferramentas e Produtos para 
Manutenção Ltda ME: 02-257,44; 07-77,00; 
14-12,80; 15-41,00; 19-0,90; 20-1,60; 21-
3,56; 23-31,58; 24-3,40; 29-29,92; 31-15,62; 
Fer Max Ferramentas Ltda EPP: 01-519,75; 
04-2254,23; 09-3,48; 11-27,34; 16-32,36; 22-
9,75; 25-7,98; Gama Comércio de Máquinas, 

Ferragens e Ferramentas Ltda EPP: 17-
10,55; 18-10,80; 27-25,80; HSX Comércio 
e Serviços Eireli: 05-390,00; 13-24,60; 30-
20,98; 32-30,69; JCB Materiais Ltda ME: 
26-16,43; Raul Rabello Neto EPP: 06-20,70; 
08-11,50; 12-15,68; 28-6,00; Unimáquinas 
Ferramentas e Equipamentos Eireli ME: 03-
825,00; 10-10,00; 33-31,68. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
034/2019 (PMP 09520/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
17/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada para locação de pá carregadeira 
com motorista, combustível, lubrifi cante e 
manutenção preventiva/corretiva pelo período 
de 12 meses”, em favor da empresa A3 
Terraplenagem e Engenharia Ltda, o item 01, 
no valor unitário de R$ 154,00. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
035/2019 (PMP 09525/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
17/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de uniformes 
(camisetas e calças) para serem utilizados 
pelos funcionários lotados no Departamento 
Municipal de Logística, pelo período de 12 
meses”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Campinas Military 
Defense Ltda EPP: 06-29,11; 07-30,00; 08-
30,00; DCN Uniformes e Serviços Eireli: 
09-29,70; 10-29,70; 11-27,13; 12-30,69; 13-
30,69; 14-30,69; 15-30,69; Evando Farine 
Zelioli ME: 01-11,88; 02-11,88; 03-11,40; 
04-11,64; Uniformes Votuporanga Ltda ME: 
05-11,76. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
036/2019 (PMP 09528/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
23/04/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para locação de 
retroescavadeira com operador, combustível, 
lubrifi cantes e manutenção preventiva/
corretiva, pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa Oxipar Locação de 
Máquinas e Equipamentos Eireli EPP, o item 
01, no valor unitário de R$ 74,80. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
037/2019 (PMP 09533/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
23/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada para locação de caminhão 
prancha tipo ‘truck’ com tampa móvel 
com operador, combustível, lubrifi cantes 

e manutenção preventiva/corretiva, pelo 
período de 12 meses”, em favor da empresa 
LT Arte Paisagem e Terraplanagem Ltda EPP, 
o item 01, no valor unitário de R$ 178,00. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
042/2019 (PMP 09601/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
16/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de kit lanches e 
bebidas para atender demanda da Secretaria 
Municipal de Educação na realização de 
cursos, eventos, ofi cinas e reuniões”, em 
favor da empresa Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME, os itens (item-vl unit em R$): 
01-6,78; 02-7,75; 03-6,63; 04-8,20; 05-8,40; 
06-7,20; 07-138,00; 08-6,75; 09-6,75; 10-
6,75; 11-8,10; 12-8,10; 13-8,10; 14-39,60. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
044/2019 (PMP 10148/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
18/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de ferramentas para 
a Secretaria de Meio Ambiente”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Fer Max Ferramentas Ltda EPP: 04-32,50; 
08-29,00; 10-31,00; 11-33,00; 12-55,00; 16-
42,00; 17-59,00; 18-9,70; 19-37,50; 21-67,00; 
22-23,50; 62-71,00; 66-13,50; 70-245,00; 
75-9,80; 83-112,00; 84-261,00; 88-29,00; 
Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda EPP: 06-21,00; 14-9,50; 
23-31,00; 95-107,00; Eletrifi car Comércio 
de Ferragens, Ferramentas e Produtos para 
Manutenção Ltda ME: 09-41,75; 13-34,15; 
15-10,85; 20-34,40; 24-30,94; 26-97,65; 
32-44,45; 33-44,25; 35-10,20; 36-10,79; 
37-11,39; 38-12,57; 39-12,87; 40-14,49; 
41-15,35; 42-16,53; 43-16,73; 44-21,78; 
45-26,63; 46-41,00; 47-48,00; 48-49,40; 
49-72,75; 53-85,76; 58-20,30; 59-15,35; 
64-26,23; 73-45,97; 77-30,38; 79-2,43; 80-
184,14; 81-366,30; 82-74,05; 85-14,15; 
86-12,85; 87-26,73; 90-11,37; 92-85,36; 93-
22,11; 96-12,87; 98-66,30; HSX Comércio e 
Serviços Eireli: 29-24,20; 54-43,10; 65-53,90; 
67-37,50; 68-30,60; 78-2,94; 94-96,70; 97-
45,20; Raul Rabello Neto EPP: 05-7,10; 
07-25,50; 25-79,00; 27-36,00; 28-83,50; 
30-39,00; 31-64,50; 50-76,94; 51-110,45; 
52-49,99; 55-27,65; 56-69,90; 57-42,60; 
60-42,60; 69-14,50; 71-95,90; 72-82,80; 
74-66,50; 76-104,00; 89-20,85; 91-46,50; 
Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos 
Eireli ME: 01-32,50; 02-34,50; 03-29,50; 61-
43,00; 63-161,70. Item fracassado: 34. 

Sessão plenária solene da 
APL será nesta sexta-feira

Colégio de Pinda promove simulados “Fuvestão” e “Enem”
Testes serão aplicados no mês que vem; participação é gratuita e requer inscrição

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Colégio Objetivo de 

Pindamonhangaba, se-
guindo o cronograma da 
rede da escola particular, 
realizará simulados de 
provas populares entre os 
estudantes que enfrentam 
o processo de ingresso no 
Ensino Superior. A aplica-
ção das questões do “Fu-
vestão” e do “Enem” acon-
tecerá no próximo mês. 
Visto que, os interessados 
devem se inscrever até a 
próxima quinta-feira (2) 
para o primeiro exame e 

até o dia 16 de maio para 
o segundo.

Os testes terão o mes-
mo grau de difi culdade 
e tempo de duração dos 
originais. As inscrições 
podem ser feitas na sede 
da instituição de ensino 
ou pelo site www.curso
-objetivo.br. A prova nos 
moldes da primeira fase 
dos exames mais concor-
ridos (Fuvest, Unesp e 
Unicamp) contará com 
90 perguntas de múltipla 
escolha. O simulado ocor-
rerá no dia 4 de maio, às 
13 horas.

A segunda prova vol-

ta-se ao Exame Nacional 
do Ensino Médio e, exa-
tamente como na avalia-
ção ofi cial, acontecerá em 
dois domingos, dia 19 e 
26 de maio. O primeiro 
dia vai das 13 às 19 ho-
ras e abrangerá 45 ques-
tões de ciências humanas 
e suas tecnologias, 45 
questões de linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias e uma redação. Já 
o segundo dia, das 13 às 
18h30, terá 45 questões 
de matemática e suas 
tecnologias, 45 questões 
de ciências da natureza e 
suas tecnologias.

Reprodução/Internet

Inscrições podem ser feitas pela internet ou na própria escola

Gerdau sedia fórum para discussão de boas práticas ambientais
compartilhou sua experi-
ência na área. Em 2018, a 
empresa investiu R$ 254 
milhões em melhorias am-
bientais e dedicou 33 mil 
horas a treinamentos de 
educação ambiental para 
colaboradores. A compa-
nhia também está estimu-
lando práticas de econo-
mia circular por meio de 
iniciativas de fomento à 
sustentabilidade na cadeia 
de produção do aço e de 
ações de responsabilidade 
social. No fi m da manhã, o 
grupo fez uma visita à área 
ambiental e de plantio de 
árvores nas dependências 
da Gerdau Aços Especiais 
e Gerdau Summit.

A Gerdau é uma das 
principais fornecedoras de 
aços longos nas Américas e 
de aços especiais no mun-
do. No Brasil, também 
produz aços planos e mi-
nério de ferro, atividades 
que ampliam o mix de pro-
dutos oferecidos ao merca-
do e a competitividade das 
operações. Além disso, é a 
maior recicladora da Amé-
rica Latina e, no mundo, 
transforma, anualmente, 
milhões de toneladas de 
sucata em aço, reforçan-
do seu compromisso com 
o desenvolvimento sus-
tentável das regiões onde 
atua. As ações das empre-
sas Gerdau estão listadas 
nas bolsas de valores de 
São Paulo, Nova Iorque e 
Madri.

A APL-Academia Pin-
damonhangabense de 
Letras  realiza a sessão 
plenária solene referente 
ao mês de abril nesta sex-
ta-feira (26), às 19h30, em 
sua sede na rua Deputado 
Claro Cesar, 33 – centro 
(Palacete 10 de Julho), com 
a seguinte programação:

Posse de acadêmi-
co. Assumirá a cadeira nº 
10H, do quadro de mem-
bros honorários, o autor 
Laureano Guerreiro

Lançamento de li-
vro. Na oportunidade, o 
novo acadêmico Laureano 
Guerreiro também fará o lan-
çamento de seu livro “Uma 
criança de cada vez, educação 
emocional e liderança”. 

Premiação literá-

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.208, DE 25 DE ABRIL DE 2019.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR a Sra. Cintia Ramos de 
Gois para o cargo de provimento em comissão de Assessor, a partir de 16 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 
2019.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

ria. Serão premiados alu-
nos da professora Camila 
Oliveira, do Colégio Emí-
lio Ribas - Sistema Anglo 
de Ensino.

Palestra. Caberá ao 
profess o r  d a  U n i t a u , 
C a r l o s  R o b e r t o  Ro-
drigues, a palestra do 
mês, que terá como tema 
“Monteiro Lobato”

Música. A animação 
musical estará por conta 

da acadêmica Rute Eliana 
e do artista popular Luiz 
Henrique Moradei, que 
farão uma apresentação 
com o tema “Saci”. Tam-
bém apresentará núme-
ros musicais o acadêmico 
Estevão Gabino Garcia 
Pallares, “O poeta canta-
dor do Vale”.

As sessões plenárias 
solenes da APL são aber-
tas ao público.
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RESOLUÇÃO Nº 74, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A LEI FEDERAL N. 13431, DE 4 DE ABRIL DE 2017, O DECRETO 
FEDERAL N. 9603 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, A CRIAÇÃO DE COMISSÃO 
ESPECÍFICA DE GESTÃO COLEGIADA, A APRESENTAÇÃO DE FLUXOGRAMA PARA 
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE 
VIOLÊNCIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba/SP, 
no uso das atribuições legais defi nidas no art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e conferida pela Lei Municipal nº 
2.626, de 19 de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO que Criança e o Adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a referida 
Lei federal, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fi m de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade;

CONSIDERANDO que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profi ssionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; 
CONSIDERANDO que a garantia de prioridade compreende, primazia de receber proteção 
e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude;

CONSIDERANDO que, na forma da Lei e da Constituição Federal, todos têm o dever de 
colocar as crianças e os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão assim como de prevenir a ocorrência de 
ameaça ou de violação de seus direitos (cf. art. 227, da Constituição Federal c/c arts. 4º, 
caput, 5º, 18 e 70, da Lei nº 8.069/90, respectivamente);

CONSIDERANDO que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais;

CONSIDERANDO que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor, nos exatos termos do artigo 18 da Lei nº 8069/90;

CONSIDERANDO que a Declaração dos Direitos da Criança assevera que a criança gozará 
de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração;

CONSIDERANDO o artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: 
“Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, 
pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por 
qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 
Parágrafo único. Para os fi ns desta Lei, considera-se: (…) 
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que: 
a) humilhe; ou 
b) ameace gravemente; ou 
c) ridicularize;”

CONSIDERANDO que o ECA - Lei nº 8.069/90 - em seus artigos 70 e 70-B, impõe a 
todos o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança 
e do adolescente, bem como determina a formação continuada e a capacitação dos 
profi ssionais de saúde, educação e assistência social, bem como dos demais agentes 
que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, de 
modo que possam desenvolver as competências necessárias à prevenção, identifi cação 
de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a 
criança e o adolescente;

CONSIDERANDO que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as quais garantirão a oferta 
de serviços especiais que visam a prevenção e o atendimento a vítima ou testemunha de 
violência;

CONSIDERANDO a necessidade de serem evitadas novas situações violadoras de direitos 
das crianças e adolescentes, notadamente por intermédio da orientação e informação dos 
profi ssionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos;

CONSIDERANDO os princípios que regem o Decreto nº 9.603, a criança e o adolescente 
são sujeitos de direito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e gozam de 
proteção integral, conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que o sistema de garantia de direitos intervirá nas situações de violência 
contra crianças e adolescentes com a fi nalidade de mapear as ocorrências das formas de 
violência e suas particularidades no território nacional; prevenir os atos de violência contra 
crianças e adolescentes; fazer cessar a violência quando esta ocorrer; prevenir a reiteração 
da violência já ocorrida; promover o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar 
as sequelas da violência sofrida; promover a reparação integral dos direitos da criança e 
do adolescente;

CONSIDERANDO que a criança ou o adolescente, brasileiro ou estrangeiro, que fale outros 
idiomas deverá ser consultado quanto ao idioma em que prefere se manifestar, em qualquer 
serviço, programa ou equipamento público do sistema de garantia de direitos da criança e 
do adolescente vítima ou testemunha de violência, tomadas as medidas necessárias para 
esse atendimento, quando possível;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 13.431/2017, no 
sentido de que a criança e o adolescente serão ouvidas sobre a situação de violência por 
meio de escuta especializada, a ser realizada perante os órgãos da rede de proteção, e 
depoimento especial, aquele colhido pela autoridade policial ou judiciária;

CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso VII, da Lei 13.431/2017, prevê o direito da criança 
receber assistência qualifi cada jurídica e psicossocial especializada, que facilite a sua 
participação e o resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais 
órgãos atuantes no processo;
 
CONSIDERANDO que dentre as formas de violência conceituadas pela Lei nº 13.431/2017 
estão a violência psicológica, a violência sexual e a violência institucional, sendo esta última 
enunciada no artigo 4º, inciso IV, a saber: 
“Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipifi cação das condutas criminosas, são 
formas de violência: ... IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição 
pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.431/2017 determina no artigo 4º, §§1º a 4º, que a 
criança e o adolescente SERÃO OUVIDOS acerca da situação de violência POR ESCUTA 
ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO PESSOAL, bem como impõe, aos órgãos de saúde, 
assistência social, educação, segurança pública e justiça a realização das providências 
necessárias para apuração dos fatos e atendimento das crianças e adolescentes por 
ocasião da revelação espontânea de violência;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.431/2017 também atribui às crianças e adolescentes o 
direito de receber tratamento digno; ao respeito à sua intimidade e às condições pessoais 
protegidas quando vítima ou testemunha de violência; a receber informações adequadas 
à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, procedimentos, medidas de proteção, 
reparação de danos, etc a que seja submetido; ser ouvido e expressar seus desejos e 
opiniões, assim como permanecer em silêncio; ser resguardado e protegido de sofrimento, 
com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do 
processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das intervenções; 
ser assistido por profi ssional capacitado e conhecer os profi ssionais que participam dos 
procedimentos de escuta especializada e depoimento especial; ter as informações 
prestadas tratadas confi dencialmente, sendo vedada a utilização ou o repasse a terceiro das 
declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, salvo para os fi ns de assistência à 
saúde e de persecução penal - artigo 5º, incisos I, II, III, V, VI, VIII, XI; 

CONSIDERANDO que a ausência de protocolos de atuação na área da violência tem 
gerado ações desconexas, repetitivas e inefi cazes na abordagem à criança e adolescente 
vítimas de crime em vários órgãos que compõe a Rede de Proteção, principalmente na área 
da educação, saúde e assistência social, impondo-se imediata observância da normativa 
atinente à matéria;

CONSIDERANDO que a ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes, 
principalmente sexuais, impõe grandes desafi os no que se refere à forma de coleta dos 
depoimentos, diante da necessidade de conciliar o dever de respeito aos princípios e 
garantias processuais e o dever de proteger e não revitimizar aqueles que tenham sido 
vítimas ou testemunhas de violência;

CONSIDERANDO a Resolução 169/2014 do CONANDA, que enuncia, entre os seus 
fundamentos justifi cadores: 
“..., que a violência que envolva criança e adolescente deverá ser compreendida como 
fenômeno complexo, cultural e historicamente construído e que o atendimento não deve 
revitimizar a crianças e o adolescente pela sobreposição, incoerência ou divergência de 
ações nas etapas do fl uxo de atendimento (...)”; e preconiza que a intervenção em crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes deverá ser realizada, sempre que 
possível, por equipe técnica interprofi ssional respeitando-se a autonomia técnica no manejo 
dos procedimentos;

CONSIDERANDO que a referida Resolução nº 169/2014 – CONANDA - artigo 2º dispõe, 
nessa esteira, que o atendimento deverá proporcionar à criança e ao adolescente a escolha 
e a oportunidade de expressar livremente suas opiniões e demandas sobre os assuntos a 
eles relacionados, levando-se em consideração os fatores idade, maturidade e interesse;

CONSIDERANDO que a referida Resolução em seu artigo 1º, parágrafo único, considera 
como atendimento:
“(...) Parágrafo único. Para os fi ns desta Resolução, entende-se por atendimento o conjunto 
de procedimentos adotados nos momentos em que a criança e o adolescente são ouvidos 
nos órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, envolvendo, entre outros, o 
Sistema de Justiça, os órgãos de Segurança Pública e do Poder Executivo e os Conselhos 
Tutelares”;

CONSIDERANDO que o CONANDA, por intermédio desta Resolução, destaca a importância 
de a entrevista, os estudos social e psicológico serem conduzidos por profi ssionais 
tecnicamente habilitados, possibilitando o reconhecimento da situação vivenciada e 
permitindo a busca de medidas de proteção adequadas às especifi cidades dos sujeitos 
envolvidos - art. 5º;
 
CONSIDERANDO que o artigo 8º da Resolução nº 169/2014 - CONANDA determina que, 
nas situações cotidianas de confl ito em que a criança ou adolescente estejam envolvidos, 
sejam priorizados os meios alternativos de resolução, visando a preservação de seus 
interesses; 

CONSIDERANDO que o artigo 9º da Resolução nº 169/2014 - CONANDA enuncia que os 
confl itos nos espaços comunitários que envolvam a criança e o adolescente deverão ser 
prioritariamente solucionados de forma pacífi ca, evitando-se a judicialização e a exposição 
ao Sistema de Segurança Pública;

CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 01/2015 da Comissão Permanente da Infância e 
Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho de Procuradores Gerais de 
Justiça, sobre Depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, estabelece no 
item “parâmetros a serem adotados quando da escuta especial de crianças e adolescentes 
vítimas de violência”, na alínea “m”, que:
“É necessário que cada município, considerando as peculiaridades e estruturas locais, 
identifi que ou implemente equipamentos, qualifi que profi ssionais e construa protocolos/
fl uxos para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, em suas várias 
modalidades, e suas famílias desde a fase extrajudicial, visando dar efetividade aos 
princípios da proteção integral e da prioridade absoluta”;

CONSIDERANDO que entrevistas múltiplas podem ser consideradas pela criança como 
uma sugestão de maiores informações, de forma que podem estimular distorções ou 
relatos agregados visando se esquivar da situação de inquirição, além de desencadear 
ou intensifi car sintomas de stress pós-traumático, especialmente ansiedade, depressão, 
agressividade e confusão mental;

CONSIDERANDO que a abordagem inadequada de crianças ou adolescentes vítimas de 
crime pode gerar o segundo processo de vitimização, causando os danos secundários que 
podem ser até mais graves que a própria violência sofrida;

CONSIDERANDO que a acessibilidade aos espaços de atendimento da criança e 
do adolescente vítima ou testemunha de violência deverá ser garantida por meio de  
implementação do desenho universal nos espaços de atendimentos a serem construídos; 
eliminação de barreiras e implementação de estratégias para garantir a plena comunicação 
de crianças e adolescentes durante o atendimento; adaptações razoáveis nos prédios 
públicos ou de uso público já existentes; utilização de tecnologias assistivas ou ajudas 
técnicas, quando necessário;

CONSIDERANDO que os órgãos, os programas, os serviços e os equipamentos das 
políticas setoriais que integram os eixos de promoção, controle e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente compõem o sistema de garantia de direitos e são responsáveis 
pela detecção dos sinais de violência;

CONSIDERANDO que o Poder Público assegurará condições de atendimento adequadas 
para que crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas de violência sejam 
acolhidos e protegidos e possam se expressar livremente em um ambiente compatível com 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
suas necessidades, características e particularidades;

CONSIDERANDO que os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos 
trabalharão de forma integrada e coordenada, garantidos os cuidados necessários e a 
proteção das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, os quais 
deverão instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos 
adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das 
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a fi nalidade de:
• articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, 
além de colaborar para a defi nição dos fl uxos de atendimento e o aprimoramento da 
integração do referido comitê; 
• defi nir o fl uxo de atendimento, observados os seguintes requisitos, os 
atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneira articulada; a superposição 
de tarefas será evitada;  cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e 
os equipamentos públicos será priorizada; os mecanismos de compartilhamento das 
informações serão estabelecidos; o papel de cada instância ou serviço e o profi ssional de 
referência que o supervisionará será defi nido;  
• criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento e 
encaminhamento de casos de suspeita ou de confi rmação de violência contra crianças e 
adolescentes;

CONSIDERANDO que o atendimento intersetorial poderá conter os seguintes 
procedimentos:
- acolhimento ou acolhida; 
- escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção;  
- atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social; 
- comunicação ao Conselho Tutelar;  
- comunicação à autoridade policial;
- comunicação ao Ministério Público; 
- comunicação a vigilância Epidemiológica;
- depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária;
- aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário.

CONSIDERANDO que os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as 
informações coletadas junto às vítimas, aos membros da família e a outros sujeitos de sua 
rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fl uxo estabelecido, preservado 
o sigilo das informações e poderão ser adotados outros procedimentos, além daqueles 
previstos quando o profi ssional avaliar, no caso concreto, que haja essa necessidade;

CONSIDERANDO que a atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em situação 
de violência será realizada por equipe multiprofi ssional do Sistema Único de Saúde - SUS, 
nos diversos níveis de atenção, englobado o acolhimento, o atendimento, o tratamento 
especializado, a notifi cação e o seguimento da rede;

CONSIDERANDO que nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, 
medidas profi láticas contra infecções sexualmente transmissíveis, anticoncepção de 
emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da identifi cação, da 
descrição e da guarda de vestígios.

CONSIDERANDO que na hipótese de o profi ssional da educação identifi car ou a criança 
ou adolescente revelar atos de violência, inclusive no ambiente escolar, ele deverá, acolher 
a criança ou o adolescente; informar à criança ou ao adolescente, ou ao responsável ou à 
pessoa de referência, sobre direitos, procedimentos de comunicação à autoridade policial e 
ao conselho tutelar e a vigilância epidemiológica e encaminhar a criança ou o adolescente, 
quando couber, para atendimento emergencial em órgão do sistema de garantia de direitos 
da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência; 

CONSIDERANDO que o Sistema Único de Assistência Social - SUAS disporá de serviços, 
programas, projetos e benefícios para prevenção das situações de vulnerabilidades, riscos 
e violações de direitos de crianças e de adolescentes e de suas famílias no âmbito da 
proteção social básica e especial;

CONSIDERANDO que a proteção social básica deverá fortalecer a capacidade protetiva 
das famílias e prevenir as situações de violência e de violação de direitos da criança e 
do adolescente, além de direcioná-los à proteção social especial para o atendimento 
especializado quando essas situações forem identifi cadas;

CONSIDERANDO que as crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 
e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou cujos responsáveis se encontrem 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, podem 
acessar os serviços de acolhimento de modo excepcional e provisório, hipótese em que os 
profi ssionais deverão observar as normas e as orientações referentes aos processos de 
escuta qualifi cada quando se confi gurarem situações de violência;

CONSIDERANDO que recebida a comunicação de que trata o artigo 13 da Lei nº 13.431, 
de 2017, o Conselho Tutelar deverá efetuar o registro do atendimento realizado, do qual 
deverão constar as informações coletadas com o familiar ou o acompanhante da criança 
ou do adolescente e aquelas necessárias à aplicação da medida de proteção da criança 
ou do adolescente;
 
CONSIDERANDO que os profi ssionais envolvidos no sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência primarão pela não revitimização 
da criança ou adolescente e darão preferência à abordagem de questionamentos mínimos 
e estritamente necessários ao atendimento e poderá ser coletada informação com outros 
profi ssionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência, além de familiar ou acompanhante da criança ou do adolescente;

CONSIDERANDO que caso a violência contra a criança ou o adolescente ocorra 
em programa de acolhimento institucional ou familiar, em unidade de internação ou 
semiliberdade do sistema socioeducativo, o fato será imediatamente avaliado pela equipe 
multiprofi ssional, considerado o melhor interesse da criança ou do adolescente;

CONSIDERANDO que no atendimento à criança e ao adolescente pertencente a povos ou 
comunidades tradicionais, deverão ser respeitadas suas identidades sociais e culturais, seus 
costumes e suas tradições e poderão ser adotadas práticas dos povos e das comunidades 
tradicionais em complementação às medidas de atendimento institucional;

CONSIDERANDO que no atendimento à criança ou ao adolescente pertencente a povos 
indígenas, a Fundação Nacional do Índio, do Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos e o Distrito Sanitário Especial Indígena, do Ministério da Saúde deverão ser 
comunicados;

CONSIDERADO que a criança ou o adolescente deve ser informado em linguagem 
compatível com o seu desenvolvimento acerca dos procedimentos formais pelos quais terá 
que passar e sobre a existência de serviços específi cos da rede de proteção, de acordo com 
as demandas de cada situação;

CONSIDERADO que a busca de informações para o acompanhamento da criança e do 
adolescente deverá ser priorizada com os profi ssionais envolvidos no atendimento, com 
seus familiares ou acompanhantes;

CONSIDERADO que o profi ssional envolvido no atendimento primará pela liberdade de 
expressão da criança ou do adolescente e sua família e evitará questionamentos que fujam 
aos objetivos da escuta especializada;

CONSIDERADO que a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o 
processo de investigação e de responsabilização, e fi ca limitada estritamente ao necessário 
para o cumprimento de sua fi nalidade de proteção social e de provimento de cuidados;
 
CONSIDERADO que a escuta especializada será realizada por profi ssional capacitado 
conforme o disposto no artigo 27 do Decreto 9603/2018;

CONSIDERADO que órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos da rede 
de proteção adotarão procedimentos de atendimento condizentes com os princípios 
estabelecidos no artigo 2º, do Decreto Federal n.9603, de 10 d dezembro de 2018;

CONSIDERADO que o depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária com 
a fi nalidade de produção de provas;

CONSIDERADO que o depoimento especial deverá primar pela não revitimização e pelos 
limites etários e psicológicos de desenvolvimento da criança ou do adolescente; 

CONSIDERADO que os profi ssionais do sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de violência participarão de cursos de capacitação 
para o desempenho adequado das funções previstas na legislação vigente, respeitada a 
disponibilidade orçamentária e fi nanceira dos órgãos envolvidos;

CONSIDERANDO o disposto no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, aprovado pelo CONANDA por meio da Resolução nº 162, 
de 28 de janeiro de 2014;

CONSIDERANDO a Resolução do CONANDA nº 169, de 13 de novembro de 2014, que 
dispõe sobre a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em atendimento por órgãos 
e entidades do Sistema de Garantia de Direitos;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 1.271, de 6 de junho de 
2014, publicada no Diário Ofi cial da União (DOU) de 9 de junho de 2014, que defi ne a Lista 
Nacional de Notifi cação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, 
e dá outras providências;

CONSIDERANDO as Portarias do Ministério da Saúde – MS/GM: nº 936, de 19 de maio de 
2004; nº 2406, de 5 de novembro de 2004; e nº 687, de 30 de março de 2006;

CONSIDERANDO a deliberação da 4ª Reunião Ordinária, ocorrida em 26 de fevereiro de 
2019,

RESOLVE:

Artigo 1º  - Criar a Comissão Especial Permanente de Gestão Colegiada da Rede de 
cuidado e de proteção social de crianças e adolescentes, responsável pela elaboração do 
Protocolo e do Fluxograma de atendimento e encaminhamento para assuntos de violação 
de direitos, especifi camente, sobre as violências defi nidas na referida Lei Federal.
Parágrafo 1º: São membros componentes dessa Comissão Especial, os seguintes 
representantes:
I – O Presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Um representante do Conselho Tutelar, escolhido pelo colegiado;
III – Um representante da Secretaria de Educação;
IV – Um representante da Secretaria de Saúde;
V – Um representante da Secretaria de Assistência Social;
VI – Um representante da Diretoria de Ensino/Região Pindamonhangaba;
VII – Um representante do Poder Judiciário;
VIII – Um representante do Ministério Público;
IX – Um representante da Delegacia da Mulher;
X – Um representante das entidades de atendimento inscritas no CMDCA.

Parágrafo 2º: Para as indicações dos representantes nos incisos III, VI e IX, pede-se, 
preferencialmente, que o mesmo seja ocupante de cargo de gestão, com conhecimentos 
específi cos alusivos aos casos de violação de direitos;
Parágrafo 3º: A escolha do representante descrito no inciso X deverá ser realizada pelos 
membros componentes do CMDCA, em assembleia convocada especialmente para este 
fi m, após as indicações apresentadas pelas entidades de atendimento;
Parágrafo 4º: Essa Comissão poderá sofrer alteração de membros componentes, sempre 
que houver mudança da Administração Pública Municipal, bem como da gestão do CMDCA, 
ressalvadas as condições do escolhido ter os conhecimentos específi cos alusivos aos 
casos de violências;
Parágrafo 5º: O protocolo de atendimento e encaminhamento, após elaborado, deverá 
ser apresentado para conhecimento e aprovação da Plenária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Artigo 2º  - Registrar a apresentação e aprovar o Fluxograma de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência do Município de Pindamonhangaba/SP, 
elaborado pela Rede Municipal de Ensino.
Parágrafo único: O fl uxograma apresentado e implantado na Rede Municipal de Ensino 
deverá ser observado por todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba, até que o fl uxograma ofi cial seja elaborado pela 
Comissão Especial. 

  Artigo 3º - Para a elaboração do fl uxograma e do protocolo de 
atendimento e encaminhamentos, a Comissão convocará os representantes da rede de 
cuidado e proteção social à criança e ao adolescente, para, de forma integrada, com ações 
articuladas entre os diversos órgãos, entidades e equipamentos públicos, proporcionar 
atendimento qualifi cado e interdisciplinar dos casos de violação de direitos ocorridos no 
município.  
Parágrafo único - O fl uxograma e o protocolo serão distribuídos aos diversos órgãos 
e setores que compõem o SGDCA – Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
adolescente e fi cará disponível na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 4º - A Comissão especial terá um prazo de 180 (cento e oitenta dias), após a 
publicação desta resolução, para elaborar e apresentar o Fluxograma e o Protocolo de 
atendimento e encaminhamentos da Rede de cuidado e de proteção social da Criança e 
do Adolescente para assuntos de violação de direitos, especifi camente, sobre as violências 
defi nidas na referida Lei Federal.

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2019.

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente – Gestão 2017/2019

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 1ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início 
impreterivelmente às 15 horas do dia 29 de abril do ano de 2019.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b)  Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 11);
c)  Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA PARA MUDANÇA DE ESTATUTO

A Associação Terapia e Lazer Pro Saúde de Moreira Cesar Convida todos da 
associação para uma Assembleia para mudança de Estatuto. Acontecerá no dia 
28/05/2019 as 8h no recinto São Vito Moreira César.
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 

 
 
 
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data 
abaixo, para a realização da “1ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e aprovação de Atas; 
2. Deliberação sobre recursos FUMCAD; 
3. Chamamento Público para o Serviço de Escuta Especializada; 

 
 
Data: 29/04/2019(segunda-feira) 
Horário: 8h00 (oito horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 
Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e 
poder público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através 

do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

Data:  30 de abril – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
Pauta  
- Aprovação da última ata; 

- Propostas para inclusão de ações do Plano Municipal de Cultura no Plano 

Diretor Municipal; 

- Conferência de Cultura; 

- Previsão de lançamento do novo Edital do FMAPC em maio; 

- Calendário de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo – Departamento 

de Cultura; 

- Informes gerais. 

  

 
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2019 

 
 

 

 

Alcemir José Ribeiro Palma 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
 


