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“Festival Arte Encanto” marca abertura
da ‘Campanha do Agasalho 2019’
Pindamonhangaba realiza, de 9 a 11 de maio, o “2º Festival Regional Arte
Encanto”, na Praça do Quartel. O início será às 18 horas e marcará a abertura
da “Campanha do Agasalho 2019” na cidade.
PÁGINA 3
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DIA “D” VACINA MAIS
DE TRÊS MIL PESSOAS
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba promoveu, no último sábado (4), o dia “D” da vacinação contra
inﬂuenza. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, 3.520 pessoas foram vacinadas somente no sábado.
PÁGINA 3
Divulgação

O evento contará com as primeiras caixas para arrecadação de agasalhos e o show,
gratuito, com a cantora internacional de Blues, Dawn Tyler Watson
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PINDA FICA ENTRE AS DEZ MELHORES
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COMÉDIA GRATUITA “ATÉ QUE O TINDER NOS
SEPARE” É OPÇÃO PARA O ‘DIA DAS MÃES’
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Editorial
Cultura e solidariedade

O

frio está chegando e com ele, a
solidariedade; já que este é um período
em que as pessoas tiram do armário roupas e
cobertores que não usam mais, mas que servem
para aquecer o próximo.
Este ano, a “Campanha do Agasalho 2019”
em Pindamonhangaba, terá abertura durante o
primeiro dia do “Festival Regional Arte Encanto”
– que ocorrerá entre os dias 9 e 11 de maio, na
Praça do Quartel. Lá, estarão as primeiras caixas
para arrecadação de agasalhos.
Em sua segunda edição, o evento traz
variedades gastronômicas; exposição de
orquídeas e de artesanato da cidade e da região;
além da grande apresentação musical: o show
gratuito com a cantora internacional de Blues,
Dawn Tyler Watson – atração principal também
do ‘Bourbon Festival de Paraty’.
Realizado pelo Fundo Social de Solidariedade
com apoio da prefeitura, o “Festival Regional
Arte Encanto” é mais uma opção de lazer para a
população, além de ser um espaço para escolha
do presente do “Dia das Mães”.
A grande proposta da iniciativa é reunir
os artesãos da cidade e da região, oferecendo
variadas opções para os visitantes, e fortalecendo
o artesanato regional, com artes que encantam
toda a família. Participe!

Fatecs abrem inscrição
para vestibular do
segundo semestre
Começou na última sexta-feira (3) e vai até o dia 10
de junho a inscrição para o
processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo.
O vestibular para o segundo
semestre de 2019 oferece
14.885 vagas, distribuídas
entre as 73 unidades. O exame será no dia 30 de junho.
A unidade de Pindamonhangaba oferece os cursos
de: Manutenção Industrial,
Mecânica - Processos de Soldagem, Gestão de Negócios
e Inovação, Processos Metalúrgicos,Projetos Mecânicos.
Inscrições
Para disputar uma vaga
do vestibular o candidato
precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio
ou equivalente, desde que
no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.
As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo
site www.vestibularfatec.
com.br. Para se inscrever é
necessário preencher a ﬁcha
de inscrição e o questionário
socioeconômico, imprimir o
boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro)
em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento com

cartão de débito e crédito),
disponível na internet.
No ato da inscrição é
possível escolher um curso
em primeira opção e colocar como segunda opção: o
mesmo curso (presencial)
de primeira opção em outro
período na mesma Fatec; ou
o mesmo curso (presencial)
de primeira opção oferecido em qualquer período de
outra Fatec; ou ainda qualquer curso (presencial) com
o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação
dos cursos estará na internet
no momento em que o candidato for deﬁnir a segunda
opção), em qualquer Fatec
e período.
Candidatos com deﬁciência que precisam de condições especiais para fazer o
exame, devem mencionar
sua necessidade na ﬁcha de
inscrição eletrônica. É necessário encaminhar o laudo
médico, emitido por especialista, juntamente com o
nome e o número do RG do
candidato, por meio de um
link especíﬁco na área do
candidato até às 15 horas do
dia 10 de junho.
O Manual do Candidato
está disponível na internet
para download gratuito.
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Comédia gratuita “Até que o Tinder nos
separe” é opção para o “Dia das Mães”
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Se você gosta de comédia, uma ótima opção para
o “Dia das Mães” é o espetáculo teatral “Até que o
Tinder nos separe”, que
acontece neste domingo
(12), às 20 horas, no Teatro Galpão. A entrada é
gratuita e o ingresso deve
ser trocado por 1 kg de
alimento não perecível,
exceto sal. A troca será de
quinta a sexta-feira, na
sede do Fundo Social de
Solidariedade (rua Deputado Claro César, 53 - centro) e no domingo, a partir
das 19 horas, na bilheteria
do Teatro Galpão.
A comédia com o ator
Vitor Branco é uma paródia inspirada no ﬁlme
“Eu os declaro marido e
Larry”. Dois amigos héte-

ros decidem se casar para
aproveitar benefícios através de uma união homoafetiva (conhecida como
casamento
igualitário).
Traumatizado pela morte
da esposa há cinco anos,
Beto além de cardíaco tem
a tarefa de cuidar de dois
ﬁlhos que se encontram
estudando em um colégio
interno. A questão, entretanto, tem atormentado
seus pensamentos: o que
aconteceria com as crianças caso ele viesse a faltar.
Mas uma brilhante ideia
pode resolver essa situação: se casar com seu amigo de longa data, seu vizinho Zeca, desempregado
há anos, mas totalmente
viciado no aplicativo Tinder.
Com incentivo do seu
amigo Zeca, Beto vai conhecendo mulheres e
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Entrada para peça teatral será troca de 1 kg de
alimento não perecível
cada uma delas revelando
traços de suas personalidades até perceberem a
visita de uma ﬁscal para
constatar essa união.
Está armada a confusão.
A peça é uma produção
do ator Vitor Branco, o
personagem “Maﬁoso” do
programa “A praça é nossa”, no SBT, que também
faz parte do elenco.

Os alimentos arrecadados serão destinados
ao Fundo Social de Solidariedade, para ajudar
as famílias que mais precisam. O espetáculo faz
parte do Projeto Cultura
Solidária, por meio do
ProAc.O Teatro Galpão
ﬁca na rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2.750, no
Parque das Nações.

Igreja Batista comemora 80 anos de organização
A Primeira Igreja Evangélica Batista em Pindamonhangaba (Pieb - Pinda)
completa seu “80º Aniversário de Organização”, e para
celebrar, foi elaborada uma
programação que conta com
uma série de eventos durante o mês de maio, abertos a
toda a população.
Além das festividades,
ocorrerão celebrações alusivas ao “Mês da Família”,
com ações e eventos espe-

ciais reunindo as famílias da
comunidade.As principais
atividades acontecerão nos
dias 25 e 26 de maio (sábado
e domingo). Nos atos comemorativos, estarão presentes
o pastor Luciano Veríssimo
Salem (Presidente da Ordem
dos Pastores Batistas – Subsecção Vale do Paraíba) e o
pastor Wellington da Cunha
Waldhelm (Ministro titular da
Igreja Batista Ágape (Taubaté–SP), escritor e professor de

teologia). Também haverá as
participações especiais do Ministério de Língua Brasileira
de Sinais (Libras), do Ministério de Música e do Coral da
Pieb - Pinda.
Atualmente, a Igreja Batista realiza cultos dominicais e às quartas-feiras;
Escola Bíblica Dominical;
pequenos grupos; reuniões
e encontros; projeto com Libras; café para moradores de
rua a cada 15 dias (tempora-
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riamente, com possibilidade
de ampliação); trabalho social na Cruz Pequena; evangelismos; bazar beneﬁcente
em prol de missões; retiros
espirituais; eventos de louvor a Jesus e diversos feitos
abertos a comunidade.
A instituição cristã está
localizada na travessa Marquês do Herval, 96 - centro
(em frente ao estacionamento do banco Itaú e próxima a
Praça do Cruzeiro).

ALTAIR FERNANDES

O poema da professora Rute Eliana
Como havíamos prometido, segue o poema “Saci” (apresentado na última sessão plenária solene da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras), de autoria da professora e membro da APL, Rute Eliana:
João Paulo Ouverney

SACI
Eu tenho um Saci...
É pequenininho.
É o caboclinho
mais lindo que eu vi!
Tem dentes branquinhos
que nem o luar
e tem os olhinhos
de brasa a brilhar!
Fui eu que achei
num rodamoinho,
o meu amiguinho,
que não mais deixei.
De noite, ele dança
numa perna só,
depois se balança
num grande cipó!
De dia o Saci,
cansado, adormece
e as “artes” esquece,
ﬁca preso aqui,
aqui... nesse embrulho
que não posso abrir.
Se não, com o barulho,
ele pode fugir...
Que haveria de ser de mim,
ele fugisse
e ao largo sumisse,
na mata a correr...
Sem ele, eu ﬁcava
tão triste, tão só.
Por ele, eu chorava
de até fazer dó!

Rute Eliana e o artista popular Henrique Moradei na apresentação
em sessão plenária solene da APL

Ajop em ação
E o jornalista Aércio Muassab,
criador e responsável pela AjopAssociação dos Jornalistasde
Pindamonhangaba, nos mantêm
informados quanto à atuação da
entidade. A Ajop se reúne toda
última quinta-feira de cada mês,
às 20 horas, nas dependências
da Visual Produções (bairro Boa
Vista), gentileza dos jornalistas
associados, Adelson e Aninha.
“No nosso último econtro,
ocorrido no dia 25 de abril, foram

tratados importantes assuntos
referentes à agremiação,
como a confecção de novas
credenciais, ainda neste mês de
maio; valor das mensalidades
e sobre convites a palestrantes
para apresentação de temas
interessantes ao associado”,
destacou Aércio.
O jornalista também adiantou
que a próxima reunião da Ajop
será no dia 30 deste mês, local e
horário acima já mencionados.
Arquivo TN

Aércio, um dos
mais antigos
e experientes
jornalistas de
Pindamonhangaba
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“2º Festival Regional Arte
Encanto” marca abertura da
‘Campanha do Agasalho 2019’
Pindamonhangaba realiza,
de 9 a 11 de maio, o “2º Festival Regional Arte Encanto”, na
praça do Quartel. O início será
às 18 horas e marcará a abertura da “Campanha do Agasalho
2019” em Pindamonhangaba.
O evento contará com as primeiras caixas para arrecadação
de agasalhos e, na sequência, a
partir das 19h30, será realizado
um show gratuito com a cantora internacional de Blues, Dawn
Tyler Watson – atração principal também do Bourbon Festival de Paraty.
O “Festival Regional Arte Encanto” conta com uma grande
estrutura e é organizado especialmente como uma opção de
lazer para as famílias de Pindamonhangaba, sendo ainda uma
opção para o presente do “Dia
das Mães”. Sua programação
conta com muita música, gastronomia, “Feira de Alimentos
Orgânicos”, “Exposição de Oor-

Divulgação

Evento valoriza produção artesanal da região
quídeas” e, claro, artesanato da
cidade e da região. Confirmada
já a presença das Fazedeiras da
Serra e de outros artesãos que
fizeram muito sucesso na primeira edição da feira, realizada
em dezembro.
Na sexta-feira (10), a música fica por conta do Rafinha
Acústico, uma das maiores re-

velações musicais do Vale do
Paraíba, que tem como diferencial canções temáticas, reflexivas e emocionantes. Já o
sábado (11), será repleto de atividades, a partir das 10 horas.
Haverá apresentação das alunas de balé do “Projeto Reinvente” (do Fundo Social de Solidariedade) e Student Dance;

Divulgação

Intensificação da campanha de vacinação aconteceu no sábado (4)

Dia “D” vacina mais de três mil
pessoas em Pindamonhangaba
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba promoveu,
no último sábado (4), o dia “D”
da vacinação contra influenza.
De acordo com a Secretaria de
Saúde da cidade, 3.520 pessoas foram vacinadas somente
no sábado.
O dia “D” é a data reservada para a intensificação da
campanha, conforme indicado
pelo Ministério da Saúde. Em
Pindamonhangaba, a vacinação esteve disposta na praça
Monsenhor Marcondes, Shopping Pátio Pinda, além das
unidades de saúde dos bairros.
O dia “D” em Pindamonhan-

gaba contou com uma ação
especial da equipe de Atenção
Básica da unidade do Cidade
Nova que levou alegria para as
crianças do bairro e do centro
da cidade.
De acordo com o Ministério
de Saúde, todos os grupos prioritários devem ser vacinados:
gestantes, mulheres que deram
à luz recentemente, crianças
menores de seis anos, trabalhadores da área da saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais,
população privada de liberdade
e funcionários do sistema prisional, além de pessoas portadoras de doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Para 2019, a meta é vacinar aproximadamente 34.200
pessoas, até o momento foram
imunizadas 19.964 pessoas, o
que representa 58,36% da meta.
No último ano, em Pindamonhangaba, houve a imunização
de 28.642 pessoas (88,96%)
da meta, 32.196 indivíduos. E
aconteceram três óbitos, sendo
um pelo subtipo H1N1, dois por
influenza sazonal.
As pessoas que fazem parte
do grupo de risco e ainda não
se vacinaram, podem buscar a
imunização em todas as unidades de saúde da cidade, dentro do horário de atendimento
que é das 8 às 11h30 e das 13
às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

do projeto cultural “Fazendo
Arte com Dança Urbana e Dance Hall”, dos Salesianos; camerata jovem do “Projeto Jataí”,
de Moreira César; o músico
pindamonhangabense Wagner
Muzak, que canta MPB com
letras em homenagem a Pinda; encerrando com o show de
blues com Luana Mascari, de
Caraguatatuba.
Além das atrações musicais,
haverá diversas opções de alimentação para os participantes
do evento, por meio dos foodtrucks, além dos expositores de
doces, queijos, embutidos, licores e outros itens da gastronomia artesanal.
O evento é uma realização
do Fundo Social de Solidariedade com apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba. A intenção

é reunir os artesãos da cidade e
da região, oferecendo várias opções para os visitantes do evento, com o melhor em artesanato
e resgate da cultura tradicional
da região.
“Este será um momento de
celebração e divulgação do trabalho dos artistas de nossa cidade e de levar para os visitantes
todas as novidades desenvolvidas também na região. É um
evento que fortalece o artesanato da nossa cidade, com artes
que encantam toda a família,
além de ser uma oportunidade
das pessoas serem solidárias e
levarem suas doações de agasalhos para a nossa Campanha
do Agasalho 2019”, destacou a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Pinda, Cláudia
Domingues.

Manutenção de estradas
rurais colabora para
turismo da cidade
Pindamonhangaba é
uma cidade privilegiada
por suas belezas naturais e
ricas bacias hidrográficas,
possuindo diversos roteiros
de turismo. Essas potencialidades estão distribuídas nas zonas rurais, que
abrigam áreas de lazer,
esportes, trilhas, cachoeiras, escaladas, pesqueiros e
gastronomia típica.
O acesso aos pontos
turísticos é, na maioria
das vezes, feita por meio
de estrada de terra, e a
facilidade de acesso é indispensável para o desenvolvimento da atividade
turística, além do ciclismo
e mountain bike.
Dessa forma, a Secre-

taria de Obras e Planejamento da Prefeitura, por
meio do setor rural, segue
com ações de manutenção
em estradas rurais.
“Todo esse trabalho de
manutenção, limpeza e
conservação das estradas,
além de trazerem conforto
e rapidez no deslocamento, trazem também segurança, que é fundamental
para o cidadão e para o
desenvolvimento do turismo”, afirmou Thiago
Gonçalves, gestor de zeladoria do setor rural. Além
do turismo, a manutenção
das estradas rurais colabora para o escoamento
da produção agrícola do
município.
Ciclistas na Estrada

Incentivo a prática do ciciclismo favorece o turismo
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ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO 5634, DE 11 DE MARçO DE 2019
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 inc. III do art. 11, da Lei Municipal
nº 6.145, de 28 de junho de 2018,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de
R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais), para adequação
orçamentária do Executivo, no corrente exercício, para atender as dotações
orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os
recursos provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna - Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 11 de
março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO 5633, DE 11 DE MARçO DE 2019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6198, de 20 de dezembro de
2018, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura
do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.016.000,00
(dois milhões e dezesseis mil reais), para atender as dotações orçamentárias
constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos
provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II, em
conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320
de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna - Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 11 de
março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I - Crédito
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
77 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00

Tabela I - Suplementação
01.03.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.03.10 | 04.122.0004.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
62 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 		
40.000,00
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.131.0004.2012 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
80 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 25.000,00
01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
300.000,00
01.07.30 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
01.07.30 | 20.606.0007.1003 | 02 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
206 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 		
115.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.36.00
388 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 		
370.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
10.000,00
01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 15.451.0017.1019 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
520 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
80.000,00
01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
01.15.60 | 08.241.0015.2078 | 03 | 510.0000 | 3.3.50.43.00
646 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
301.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
746 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		
10.000,00
01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
782 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
200.000,00
01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
787 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.000,00
01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0014.2060 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
799 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
65.000,00
Total Geral

387 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
			 Total Geral

			

Total Geral

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 218/2018 (PMP 33392/2018)
Foi firmado o contrato 030/2019, de 23/04/2019, para “contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de captura e transporte municipal de animais de grande porte com plantão de
24 horas pelo período de 12 meses”, no valor de R$ 199.920,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Tania Maria Moreira ME, a Sra Tania Maria Moreira.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Av. Albuquerque Lins, 138 –São Benedito
Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12) 3642.1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PROCESSO DE ELEIÇÃO DE
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL CMDCA 2019/2021

A Comissão Especial responsável pelo Processo Eleitoral dos
representantes da Sociedade Civil informa a todos os interessados a lista
dos candidatos eleitos para composição do CMDCA – Conselho da
Criança e do Adolescente – Gestão 2019/2021:
Ass. dos Salesianos Cooperadores de

1º Titular - William AnaiaBonafé

Pindamonhangaba

2º Titular - Rute Lidiani Pires

Nous – Escola Noética da Vinci
Corporação Musical Euterpe

7º Titular - André Gustavo B. Piccolo
8º Titular - Aline M.EscóssioBello
1º Suplente - Márcia T. Castilho da Silva
2º Suplente - Michele Aparecida Causso
3º Suplente - Marcos Roberto de Souza
4º Suplente - Érica C. C. Jacob de Freitas

municipal dos direitos da criança e do adolescente – FUMCAD, e dá
5º Suplente - Carlos Roberto Murta Júnior

atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando os projetos aprovados em banco de projetos referente ao Edital FUMCAD

6º Suplente - Bethi dos Santos Moreira
7º Suplente - Cássia Regina Pereira
8º Suplente - Whitley Paes da Silva

2017 e 2018,

Instituto IA3
Instituto IA3
Coalizão

abaixo, no valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) via Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), oriundos de renúncia fiscal.
PROJETOS APROVADOS
Entidade – Proponente/CNPJ

Projeto

Tipo de repasse

Valor – R$

Associação Corporação Musical
Euterpe

Programa Aprendiz CME

Fomento

20.000,00

Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

Serviço de MSE-PSC/LA
Projeto Resgatando Vidas

Fomento

50.000,00

Projeto “Jovens Protagonistas”

Fomento

60.000,00

NOUS – Escola Noética da Vinci
(Consciência Plena)

Art. 2º - Informar que a liberação do recurso está condicionada a apresentação do Plano

Projeto Crescer
Corporação Musical Euterpe
APAE
Ass. dos Salesianos Cooperadores de
Pindamonhangaba
Projeto Crescer
Coalizão
APAE

de Trabalho e toda documentação necessária à Secretaria de Assistência Social, para elaboração
e celebração de contrato com a administração pública.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019

Edital Gestão 2019/2021

Agindo no presente
- construímos
o futuro CAE/2019
CONVOCAÇÃO
3ª REUNIÃO
ORDINÁRIA
GESTÃO 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar – CAE,
convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 3ª Reunião Ordinária do
CAE/2019, gestão 2018-2022:
Data:
08/05/2019, quarta-feira
Horário:
Primeira chamada: 08h00min
Segunda chamada: 08h30min

Local:
Sede da Secretaria Municipal de Educação - SME
Rua Senador Dino Bueno, nº 119 - Centro, antiga Escola de Comércio João Romeiro
CEP 12401-410
Tel.: (12) 3644-1560
— Leitura da Ata da reunião anterior
— Prestação de Contas do ano de 2018
— Outros assuntos pertinentes ao CAE

Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2018/2022
Francisco Parente
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP.
Secretaria de Educação e Cultura
e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Observação:
Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o Regimento
Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional conselhosdaeducacao@
pindamonhangaba.sp.gov.br , ou através do Grupo CAE Pinda 2018 - 2022, do WhatsApp.

Agindo no presente - construímos o futuro

– CMDCA - Conselho
Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente
CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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 “9ª Reunião Ordinária de
2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1.
2.
CMDCA;
3.
4.
5.

Leitura e aprovação de Atas;
Definição das Comissões do

Data:
Horário:
Local:

07/05/2019 (terça-feira)
8h00 (oito horas)
Auditório da Prefeitura Municipal

Captação FUMCAD;
Calendário de Eventos
Informes Gerais.

William Anaia Bonafé
Presidente – Gestão 2019/2021
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.724, DE 11 DE ABRIL DE 2019.
Dr. 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 010/2018, constituído através da Portaria
Interna nº 10.533, de 21 de agosto de 2018, pelo período de 03 a 20 de maio de 2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEILÃO DE IMÓVEIS PRESENCIAL E ON-LINE
LOTE 21
APARTAMENTO - PINDAMONHANGABA/SP
Flávio Cunha Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 581, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco
Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presenciais e on-line: Avenida Brasil, 478 – Jardim Paulista, em São Paulo/SP. Localização do
imóvel: Pindamonhangaba/SP. Bairro Parque São Domingos. Rua Antônio Augusto Rodrigues, nº 149. Condomínio Edifício Casablanca. Ap. 41 (3º andar ou 4º pav.).
Área priv. 80,4208m². Matr. 31.204 do RI local.: Obs.: Caberá ao comprador, as suas expensas, o pagamento de eventual débito de condomínio que vier a ser
apurado. Ocupado (AF). 1º Leilão: 21/05/2019 às 14h. Lance mínimo: R$ 272.992,49. 2º Leilão: 28/05/2019 às 14h. Lance mínimo: R$ 202.679,53 (caso não seja
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento
prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos
imóveis disponíveis nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464 – E-mail: af@sodresantoro.com.br.

Placa do
veículo

A.I.T.

CIP8955
FKU1698
CKT0722
BWF6907
HHS4205
FXL2250
EYH1780
IIJ2895
DKG4186
CYG1164
DFQ4699
GDW0888
EJS8198
COD3858
FZW2605
DEC3212
ENR8944
CYL1245
DFK7960

B440243299
B440243101
B440242917
B440243915
B440243881
B440242134
B440244206
B440244507
B440244644
Z440031828
B440243617
B440243592
B440243507
Z440032152
B440244451
Z440032022
B440245052
Z440032406
B440244582

Data da
infração

11/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
10/02/2019
22/01/2019
12/02/2019
28/03/2019
03/04/2019
03/04/2019
15/03/2019
18/03/2019
12/03/2019
19/03/2019
01/04/2019
01/04/2019
25/03/2019
07/04/2019
13/04/2019
03/04/2019

Código
infração

51851
73662
55030
51851
55680
55413
76331
51851
51851
55412
51851
51930
56222
55412
58192
55412
51930
55412
51851

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.201, DE 16 DE
ABRIL DE 2019.

LEI Nº 6.214, DE 17 DE ABRIL DE 2019.
Denomina de HUGO CORREGIARI o Centro
Dia do Idoso, localizado na Rua Professora
Idalina César, s/nº, no bairro Vila Rica, e dá
outras providências.
(Projeto de Lei nº 38/2019, de autoria da
Vereadora Gislene Cardoso – Gi)
Isael Domingues, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de HUGO
CORREGIARI o Centro Dia do Idoso,
localizado na Rua Professora Idalina César,
s/nº, no bairro Vila Rica.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e
Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de
Negócios Jurídicos em 17 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e com fundamento na Lei
Complementar nº 7, de 13 de fevereiro de
2008 e Lei Complementar n° 47, de 16 de
dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Avaliação de
Atividade de uso excepcional, conforme
previsto no art. 2º da Lei Complementar nº
47/2014, que dispõe sobre a classificação
de atividades no Zoneamento Urbano do
Município de Pindamonhangaba, e indicar os
servidores a seguir relacionados para integrála:
I – Secretária Municipal de Obras e
Planejamento
Marcela Franco Moreira Dias
II – Secretaria Municipal de Governo
Maria Ivete Ultramari Rosa
III – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico
Célia Kazue Domoto Nagoaka
IV – Secretaria Municipal de Finanças e
Orçamento
Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
V –
Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos
Ana Paula Pedersoli
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando a Portaria Geral nº
5.153, de 22 de maio de 2019.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e
Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos, em 16 de
abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Lar Irmã Julia

Conselho de Alimentação Escolar
Pindamonhangaba, SP.

Pauta:

Código
infração

51851
51851
51851
54521
51851
51851
51851
51851
51851
51851
51851
76331
51851
51930
51851
60502
51851
51851
51851

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Lar Irmã Julia

Considerando a deliberação da 1ª reunião extraordinária, ocorrida em 29 de abril de 2019,
Art. 1º - Autorizar o repasse público para os projetos e instituições, conforme quadro

Data da
infração

02/04/2019
20/03/2019
15/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
20/03/2019
14/03/2019
12/03/2019
01/03/2019
18/03/2019
24/02/2019
19/02/2019
13/02/2019
02/04/2019
04/04/2019
03/04/2019

Casa Transitória

Considerando as doações ao fundo em 2018 e destinações estabelecidas,
RESOLVE :

A.I.T.

B440244234
B440243763
B440243757
B440243728
B440243727
B440243674
B440243672
B440243667
B440243660
B440243601
B440243596
B440243499
B440243611
B440243482
B440243354
B440243321
B440244567
B440244658
B440244641

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

PREGÃO Nº 047/2019 (PMP 10339/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 26/04/2019, deserta a
licitação supra, que cuida de “aquisição de carrinho aspirador a ser utilizado no Distrito de Moreira
César”.

6ºTitular - Júlia Stefanie dos Santos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das

Placa do
veículo

BOG0017
DKQ1999
DZC8197
CLD7129
BGU9200
FNS5139
FIZ0649
CJQ3731
DFQ4685
DKQ1999
DKQ1999
EUA4025
OPN9451
HNE2245
JLK0666
OHH0660
HNU4813
DWB0822
DFK7960

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

5º Titular - Sandra R. dos Santos Alves

outras providências.

-695.000,00

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 09/2019, 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 21/05/2019, 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 notificação; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial 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 identificá-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 reprográfica legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b)Para condutor estrangeiro, além
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial
com fotografia 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 oficial de identificação 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 identificação do condutor infrator, sob
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas 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 identificação 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.

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.  

4º Titular - Jocimara L. de Lima Akahane

financiamento de projetos de crianças e adolescentes, via fundo

-90.000,00

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 (PMP 12585/2019)
Para “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
construção de creche no Bairro das Campinas”, com entrega dos envelopes até dia 06/06/19 às
14h e início da sessão às 14h30.

3º Titular - Helison de Oliveira

Dispõe sobre a aprovação de repasse público de recursos para

-600.000,00

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Art. 2º - Somente poderão participar deste chamamento as organizações devidamente constituídas
e inscritas no CMAS e CMDCA de Pindamonhangaba.

RESOLUÇÃO Nº 79, de 29 de abril de 2019.

-5.000,00

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

Art. 1º - Aprovar o Edital para chamamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para
apresentação de propostas de execução do Serviço de Escuta Especializada, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) para financiamento por 12 meses, via Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FUMCAD).

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

90.000,00
695.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

– CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO Nº 80, de 29 de abril de 2019.
Dispõe sobre a aprovação de Edital para chamamento de organizações da sociedade civil (OSC),
para apresentação de propostas de execução de Serviço de Escuta Especializada, via fundo
municipal dos direitos da criança e do adolescente – FUMCAD, e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições
estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando a Lei Federal n. 13431/2017 e Decreto Federal n. 9603/2018, que dispõem sobre o
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente,
Considerando os recursos disponíveis no FUMCAD, oriundos de doações em 2018, via renúncia
fiscal,
Considerando a deliberação da 1ª reunião extraordinária, ocorrida em 29 de abril de 2019,
RESOLVE :

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019

600.000,00

Tabela II - Anulação
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
119 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
391 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Tabela II - Anulação
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 		
2.016.000,00
79 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
-65.000,00
01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
138 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
-200.000,00
01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
01.05.50 | 04.126.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
145 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
-100.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 99.999.0021.9001 | 01 | 110.0000 | 9.9.99.99.00
168 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 			
-200.000,00
01.07.30 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
01.07.30 | 20.606.0007.2024 | 02 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
213 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
-115.000,00
01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
372 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
-65.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 05 | 303.0000 | 4.4.90.52.00
409 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -10.000,00
01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 15.451.0017.1018 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
518 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-290.000,00
01.13.20 | 15.451.0017.1022 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
523 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-110.000,00
01.13.20 | 15.451.0017.1024 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
524 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
-180.000,00
01.15.60 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
01.15.60 | 08.241.0015.1026 | 03 | 510.0000 | 4.4.50.42.00
644 4.4.50.42.00 Auxílios -301.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
743 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
-10.000,00
01.10.70 DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00
813 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
-370.000,00
Total Geral
-2.016.000,00

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de publicação do Edital.

5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

PORTARIA GERAL Nº 5.206, DE 16 DE
ABRIL DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a Portaria Geral nº 5.186, de
18 de março de 2019, que constitui o Núcleo
Gestor, onde se lê “Portaria Geral nº 5.512 “
leia-se “Portaria Geral nº 5.152 “
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e
Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria
Municipal Negócios Jurídicos, em 16 de abril
de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 025, DE 29 DE
MARÇO DE 2019.
Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei
Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de
2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), o Senhor a seguir
relacionado, para o respectivo emprego, de
acordo com a classificação e convocação
realizada pela Secretaria de Administração:
- Josué Ferreira da Silva
Emprego: Agente de Segurança
Investido através do Concurso Público n°
01/2012
Data de Admissão: 27 de março de 2019
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir
da respectiva data de admissão.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada no Departamento de
Recursos Humanos em 29 de março de 2019
Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 024, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 2019.
Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei
Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de
2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), a Senhora
a seguir relacionada, para o respectivo
emprego, de acordo com a classificação e
convocação realizada pela Secretaria de
Administração:
- Roselene Nunes
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n°
02/2012
Data de Admissão: 08 de janeiro de 2019
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir
da respectiva data de admissão.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada no Departamento de
Recursos Humanos em 28 de fevereiro de
2019
Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.211, DE 09 DE ABRIL DE 2019.
Determina a disponibilização, por meios
eletrônicos, das leis, decretos, portarias
e outros atos normativos do Município de
Pindamonhangaba pelo Poder Executivo.
(Projeto de Lei nº 123/2018 – com Emenda
– de autoria do Vereador Renato Nogueira
Guimarães – Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Será disponibilizada por meios
eletrônicos, no site da Prefeitura de
Pindamonhangaba,
as
leis,
decretos,
portarias e outros atos normativos expedidos
ou sancionados pelo Poder Executivo, no
prazo de 24 horas da respectiva publicação,
contendo, no mínimo, as seguintes
informações para identificação e filtro de
pesquisa:
I - número do ato normativo;
II - data do ato normativo;
III - ementa ou resumo do tema tratado no ato
normativo;
IV - informação quanto à sua vigência.
Art. 2° As leis, decretos, portarias e outros
atos normativos expedidos ou sancionados
pelo Poder Executivo deverão ser divulgadas
no sítio eletrônico da Prefeitura do Município
com acesso facilitado, em “banner”
destacado, na página inicial.
Art. 3° O Executivo Municipal deverá, no prazo
de 01 (um) ano, promover as adaptações
necessárias à adequação ao disposto nesta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário Municipal de Governo
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de
abril de 2019
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “ 5ª Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Ata
• Deliberação sobre registro de entidades
• Agenda de atividades do CMAS para eventos preparatórios da Conferência – nos CRAS
• Outros Informes
Dia:

08/05/2019 (Quarta-Feira)

Horário:

17h00 (dezessete horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal
Doralice C. de Souza Labastie - Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Pindamonhangaba, 7 de maio de 2019

E sportes
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Pinda fica entre as dez melhores
equipes dos “Jogos Regionais do Idoso”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A equipe da melhor
idade da Secretaria de
Esportes de Pindamonhangaba participou, na
última semana, da 23ª
edição dos “Jori – Jogos
Regionais do Idoso”, em
São Sebastião. A delegação pindamonhangabense ﬁcou entre as dez
melhores dos jogos.
Esta edição dos jogos
contou com 39 cidades
participantes e Pindamonhangaba ﬁcou em
nono lugar na classiﬁcação geral. O secretário de Esportes, Antônio
Macedo, aﬁrmou que a
participação de Pinda foi
bem positiva com relação à quantidade de cidades que ﬁzeram parte
desta edição.
Pindamonhangaba
competiu nas modalidades: atletismo, bocha,
buraco, coreograﬁa, damas, dança de salão,
dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa,
truco, vôlei adaptado e
xadrez. “Conquistamos
resultados positivos com
uma classiﬁcação digna.
Os idosos que representaram
Pindamonhangaba estavam muito
empolgados e dando o
máximo de si nas competições”, destacou Macedo.
“Parabéns para essa
equipe
maravilhosa!
Agradeço a dedicação
e o proﬁssionalismo de
todos. Desde o pessoal que cuidou do alojamento com um trabalho

sensacional, até quem
deu atenção especial aos
nossos idosos. Tenho
muito orgulho em fazer parte desta equipe”,
comentou a gestora do
Departamento de Lazer,
Marilda Oliveira Barros.
Houve ainda a classiﬁcação de atletas para
fase estadual no atletismo feminino, Maria
América Martins Lopes, em primeiro lugar,
na categoria acima de
85 anos, e no atletismo
masculino, Aristeu Domingues, primeiro lugar,
na categoria acima de 75
anos. Na natação feminina, Maria José de Macedo, segundo lugar, na categoria acima de 85 anos,
e na natação masculina,
Francisco Alves de Souza, categoria acima de 85
anos, Camerino Santos,
segundo lugar, na categoria acima de 90 anos.
E também teve classiﬁcação na dança de
salão, com João Batista
dos Santos e Maria Clara
Romão de Paiva, na categoria acima de 90 anos.
Além da coreograﬁa que
classiﬁcou, em segundo lugar, com Sebastião
da Rocha Silvério, Rosangela Maria da Silva,
Célia Bernadete Irineu,
Marina Delﬁna de Paula, Aparecida Freschi,
Marileia da Silva Melo,
Leda Amaral Nazareth, Regina Célia Irineu,
Maria Tomasoni e Maria
Cristina de Oliveira.
A fase estadual dos
“Jogos dos Idosos” será
realizada em novembro,
em Jundiaí.

Divulgação

Equipes de atletismo foram destaques na competição

Divulgação

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO
DE PINDAMONHANGABA
POR MODALIDADE:
Atletismo Feminino – 3º lugar
Atletismo Masculino – 4º lugar
Coreograﬁa – 2º lugar
Damas Feminino – 4º lugar
Dança de Salão “C” – 1º lugar
Natação Feminina – 7º lugar

Pinda vence “I Etapa do Troféu
Destaque de Ginástica Artística”

Natação Masculina – 3º lugar
Tênis de Mesa Masculino “A” – 7º lugar
Tênis de Mesa Masculino “B” – 6º lugar
Voleibol Feminino “B” – 6º lugar
Voleibol Masculino “A” – 6º lugar
Voleibol Masculino “B” – 4º lugar

Equipe local de atletismo conquista
10 medalhas no “Estadual Sub 20”
Divulgação

Pindamonhangaba está
se destacando na ginástica artística. Prova disso é
que, nesse ﬁm de semana,
os atletas da cidade participaram da “I Etapa do
Troféu Destaque”, em Piracicaba, conquistando o
primeiro lugar geral por
equipe e mais 17 pódios.
A equipe de Pinda
é formada pelo técnico
Marcelo Ronconi e ginas-

tas Alowany Tsubota, Edson Cabral, Marcio Nascimento, KetsuryTsubota,
Rodrigo Bordão e Wesley
de Castro.
Os resultados individuais foram: Alowany 1º lugar no solo, argolas
e barra ﬁxa / 2º lugar no
salto, paralelas e individual geral; Edson - 1º lugar
cavalo com alças, salto e
individual geral/2º lugar

nas argolas e barra ﬁxa;
Rodrigo - 2º lugar no solo/3º lugar nas argolas e
paralelas; Wesley - 1º lugar nas paralelas eno individual geral/3º lugar na
barra ﬁxa.
Participaram do torneio as seguintes cidades:
Pinda, Paulínia, AABB
-SP, Sorocaba, Jundiaí,
Indaiatuba, São Jose dos
Campos e Piracicaba.
Divulgação

Ginastas ﬁzeram boas atuações individuais

Atletas
foram
até São
Bernardo
do Campo
em
busca de
conquistas

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A equipe de atletismo
da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba
disputou, no último ﬁm
semana, o “Campeonato
Estadual Sub 20 de Atletismo”, em São Bernardo
do Campo. Ao todo, o grupo de Pindamonhangaba
conquistou 10 medalhas
Os resultados foram:
ouro - Thamires Evelin da
Silva no salto em altura;
prata - Wesley Victor, Fabricio Julio, Matheus Gabriel e Marcos Leal no revezamento 4x100 metros,

Wesley Victor da Silva nos
400 metros com barreiras, Marcos Paulo Leal no
decatlo; bronze - Wesley
Victor da Silva nos 110m
com barreiras, Fabricio
Julio de Sousa Pereira no
salto em distância, Ana
Laura Bilônia no lançamento do martelo, André
Victor Alves nos 10.000
metros marcha, Marcele
Peniche nos 10.000 metros marcha, e Jamile Riane no salto em altura.
“Fizemos uma excelente participação com várias
boas marcas. Ficamos em
terceiro lugar masculino perdendo apenas para

o Sesi-São Paulo e para
a Orcampi-Unimed de
Campinas, que são duas
grandes equipes do estado”, destaca o técnico,
Luiz Gustavo Consolino.
No total a equipe masculina somou 89 pontos,
ﬁcando na terceira colocação geral por equipes, e a
feminina somou 44 pontos, ﬁcando com a oitava
colocação geral. O próximo passo do atletismo de
Pindamonhangaba é se
preparar para os “Jogos
Abertos da Juventude”
que acontecerão ainda
este mês, na Princesa do
Norte.
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Qual o seu talento

COMUNIDADE

TERÇA-FEIRA

Divulgação

“Sobre a ida ao circo, eu
só tenho a agradecer a
todos que contribuíram
para que isso
acontecesse. Sou grata a
Deus e a Nossa Senhora
Aparecida; e também
agradeço imensamente
às ‘Amigas do bem’; aos
pais que conﬁaram em
nós para levarmos seus
ﬁlhos; ao pessoal do
circo Kroner, que cedeu
os ingressos, ao meu
amigo Fernando, ele
sabe o quanto nos ajuda;
enﬁm, nossa gratidão
é grande a todos que
colaboram com nossos
eventos e ações pelo
bem comum. Sabemos
que a grande maioria
das crianças nunca teve
essa oportunidade; poder
proporcionar isso a elas
é enriquecedor!”

Cerca de 50
crianças do
bairro Feital vão
ao circo pela
primeira vez

Milena Fernanda Moreira
– integrante da “Amigas do Bem”

Divulgação

Respeitável

público!
A

s luzes se apagam. A
partir deste momento o que acende é a
luz da imaginação, além dos
pequenos olhos brilhando
no escuro...
Trapezistas. Malabaristas. Dançarinas. Performances artísticas variadas.
E claro, o palhaço – um dos
principais personagens do
picadeiro. Com ele, a gargalhada é garantida!

Você já parou para pensar em quantas vezes você
foi ao circo em sua vida?
Ou já pensou também que
algumas pessoas nunca foram?
Buscando contribuir para
essa primeira experiência
que o grupo “Amigas do
Bem” se reuniu para levar
cerca de 50 crianças, moradoras do bairro Feital, em
Pindamonhangaba, ao circo.

Sessão contou com variadas perfomances artísticas

A vivência aconteceu em
meados de abril, mas a alegria ainda permanece na

“Amigas do Bem” e voluntários realizam diversos eventos e ações sociais durante o ano

Divulgação

memória os pequenos.
“Para mim, é uma experiência única poder contribuir,
mesmo que de forma muito
simples, para a alegria dessa
criançada. Eu não faço parte
do grupo, mas acho fantástico o trabalho dessas meninas”, comentou a voluntária
Adriana Cardoso.
‘Essas meninas’ a que
Adriana se refere são oito
amigas, que moram nos arredores do bairro Feital, e
que se juntaram para – como
o próprio nome do grupo
sugere – “fazer o bem”.
Causas nobres
Em 2019, o grupo “Amigas do Bem” completa quatro
anos de atuação. Juntas, de
forma voluntária, e com o auxílio da população e de algumas personalidades públicas,
essas amigas arrecadam brinquedos; mantimentos; realizam festas, divulgam eventos
e ações de interesse público.

“Nestes quatro anos, com
ajuda te todos os nossos amigos, que são anjos que Deus
coloca em nossas vidas; estamos conseguindo manter
nosso projeto. Mês que vem
será a nossa ‘Festa Junina’ e
conto com a colaboração de
quem puder ajudar. Quem
nos conhece sabe que ajudamos a todos, conforme conseguimos; e sabe também
que não é só festa; pois já
abraçamos causas de muitas
famílias. Agradecemos a todos, pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês!”, ﬁnalizou Milena Fernanda.
Quem quiser e puder ajudar o grupo, as “Amigas do
Bem” têm página no Facebook; acesse lá e colabore:
www.facebook.com/groups
/779256112253501/?fref=nf

