Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019
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São Paulo diminui índices de violência
Houve queda nas ocorrências de furtos de veículos, nas extorsões
mediante sequestro e no número de vítimas de homicídio

O Estado de São Paulo
reduziu, no mês de abril,
os registros de roubos em
geral, de veículos, a banco e de carga e os furtos
de veículos. Houve ainda
quedas nas vítimas homicídio, nos indicadores de
latrocínio e extorsão mediante sequestro.
Os roubos em geral diminuíram 8,8%. Foram
20.788 em abril deste
ano, ante 22.772 no mesmo mês de 2018. Em números absolutos, foram
1.994 casos a menos. A
quantidade é a menor
da série histórica, desde
2012 (20.483 casos).
Os roubos de carga recuaram 20,6% em abril,

passando de 768 para
610. Os roubos a banco
passaram de três para um
– diminuição de 66,7%.
O total é o menor da série histórica, iniciada em
2001.
Os casos de roubos de
veículos tiveram redução
de 17,6%. A soma de boletins de ocorrência dessa natureza caiu de 4.941
para 4.069 – 872 a menos
em abril deste ano. É o
menor número da série
histórica.
Os furtos em geral subiram 8,4% chegando a
44.596 casos registrados
em abril. Já os furtos de
veículos caíram 7,8%, passando de 8.436 para 7.780.

No quarto mês deste
ano, os estupros registraram alta de 6,4%, passando de 957 para 1.018.
As extorsões mediante
sequestro caíram 33,3%,
passando de três para
dois.
Homicídios e
latrocínios
A quantidade de ocorrências de homicídios dolosos subiu 1,2%, passando
de 252 para 255 boletins
de ocorrência na comparação mensal. Apesar da alta
nos casos, o indicador de
vítimas recuou 3,3%, passando 271 para 262. É o
menor total contabilizado
pela série histórica.
Com as variações, os

Divulgação/SSP

índices dos últimos 12
meses (de maio de 2018 a
abril de 2019) caíram para
6,54 casos e 6,88 vítimas
de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes
do Estado. Os índices são
os menores do período.
O total de latrocínios

caiu 40,7% em abril,
passando de 27 para 16
casos. Já o indicador de
vítimas recuou 42,9%, de
28 para 16. A soma do indicador de vítimas seguidas de morte é a menor
da série histórica, ao lado
de 2008.

Outros indicadores
O trabalho realizado pelas três polícias estaduais resultou em 17.522 prisões em
abril. No mesmo período,
1.156 armas de fogos foram
retiradas das ruas e 4.082
ﬂagrantes de tráﬁco de drogas foram registrados.

Universitários realizam “Campanha do Agasalho” na região
Roupas serão doadas para o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de Pindamonhangaba
Divulgação

Arrecadação dos
universitários
acontece
no Taubaté
Shopping

O frio está chegando
e nem todos têm condições de se aquecer de maneira adequada; por isso,
a Faculdade de Medicina
da Unitau (Universidade de Taubaté) está realizando sua campanha
anual do agasalho, com o
intuito de ajudar aqueles
que mais precisam.
É possível fazer doações na caixa localizada
no Taubaté Shopping,
próximo ao Fraldário,
até o dia 13 de junho.
Após o término do período de arrecadação, os
agasalhos serão doados
ao Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de Pindamonhangaba. Caso a

arrecadação supere as
expectativas, o excedente será doado para outras instituições sociais.
“Já é uma tradição
da faculdade realizar
a campanha do agasalho, e é de fundamental importância que ela
continue”, diz Mariah
Marcelino, estudante de
medicina e apoiadora do
projeto. “A gente também realiza o evento de
entrega dos agasalhos
para promover essa interação e, principalmente, para contribuir para
uma classe médica mais
humanizada e menos
distante ao olhar da sociedade”, complmenta.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 115/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Senhor (a) INCORPORADORA DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA, responsável pelo imóvel, situado
a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, s/nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a
sigla SO110105015000, quadra 03, lote 74, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOTIFICAÇÃO 2341-19
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 116/19 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) INCORPORADORA DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA, responsável pelo imóvel, situado
a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, S/NR. , Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a
sigla SO110105015000, quadra 03 , lote 74 , para que efetue a construção de calçada do referido
imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o Artigo 116º E 117° da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO,
CADASTRO FISICO.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 16/2019, 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 12/06/2019, 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.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 117/19 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA DOMINGOS MARCONDES DE
ANDRADE, S/NR. , Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110203048000, quadra
33 , lote 1054 , para que efetue a construção de calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º E 117° da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO,
CADASTRO FISICO.
NOTIFICAÇÃO: 2357-19 C

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 (PMP 15077/2019)
Para “contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para
revitalização de área esportiva dos centros esportivos João do Pulo e Araretama”, com entrega dos
envelopes até dia 13/06/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
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.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 095/2019 (PMP 14150/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de treinamento, capacitação e qualiﬁcação de oﬁcinas de artesanato e
empreendedorismo para atender o Projeto Bem Viver para os Centos Comunitários do Município
de Pindamonhangaba”, para o dia 12/06/2019, às 08h30, para alteração do termo de referência.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2019 (PMP 14153/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de outsourcing de impressão,
com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência técnica especializada, pelo
período de 12 meses”, para o dia 10/06/2019, às 08h30, com alteração da formulação de proposta
para menor preço por lote (lote único), conforme termo de referência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0112/19 – LIMPEZA RESIDÊNCIA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS,
responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO , 1275. BAIRRO
VILA RICA - SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO121605016000, Quadra R , Lote 689
para que efetue a limpeza do referido imóvel DESOCUPADO no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Caso o responsável do imóvel não limpar ou não se manifestar a respeito dentro do prazo estipulado
acima, será aplicada multa conforme artigo 39 da lei 1411-74 de 50% do salário mínimo.
R$
499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Placa do
veículo

EGL0431
DQC5781
DBY4636
MVZ5851
DPP9760
CFX8100
BTN7053
DZW4757
EPH3136
EOW4906
CNV3078
EHH8526
CJQ5060
DLN3774
CNV8571
CNV5350
HBM9814
ERQ6697
BUT9430
FKU1691
GRW9704
DKS0164
DRR3905
EVI9248
BAY4233
DIX2397
LPR1820
AAM7667
FPU0219
ENR7404
DQC5044
DSQ2763
DXX1104
DQT0377

A.I.T.

B440243979
B440245995
Z440032268
B440244398
B440245072
B440244498
B440245836
B440247070
B440247391
B440247191
B440247593
B440245892
Z440032634
B440244468
B440245027
Z440032206
B440245148
B440245340
B440244478
B440244601
B440244292
B440244314
B440247117
B440245544
B440247114
B440247549
B440247360
B440247394
B440247077
B440247528
Z440032551
B440247081
B440247055
B440247041

Data da
infração

27/03/2019
25/04/2019
05/04/2019
04/04/2019
08/04/2019
09/04/2019
29/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
02/05/2019
02/05/2019
25/04/2019
29/04/2019
03/04/2019
10/04/2019
03/04/2019
11/04/2019
10/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
08/04/2019
04/04/2019
29/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
26/04/2019
24/04/2019
30/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
25/04/2019

Código
infração

76331
51851
55412
51851
51930
51851
51851
51851
51851
55412
51851
51851
55412
58196
51851
55412
51851
76331
51851
51851
76331
60501
76331
76331
76331
51930
51851
51851
51930
51851
55412
61220
51851
76331

Placa do
veículo

Data da
infração

A.I.T.

ERF6820
ERF6820
FPN6888
DIP3798
BRG6821
CSU9797
HMJ1446
OQU5053
DXB2969
CNV4716
QFB9865
DJQ3055
FBV0991
ENB2353
NUQ2148
FDA9808
CXM1284
FYV8101
FIA2178
GVR2383
FKU1101
EYJ9240
CQL4600
FXU8640
CLW3200
FFG3227
CVE2683
ERF6820
FGF0607
CDK9544
FEB6648
ADE3012
ENH0749
MSK7500

B440245004
B440244294
B440247116
B440245578
B440245991
B440247561
B440245725
B440244460
Z440032202
Z440032023
Z440032303
B440245894
B440247357
B440247267
B440245600
B440247553
Z440032590
B440247436
B440247399
Z440032402
B440245227
Z440032350
B440247529
Z440032533
Z440032250
Z440032180
Z440032221
Z440032015
B440245914
B440247234
B440247009
B440245938
B440247306
B440247359

Código
infração

08/04/2019
09/04/2019
29/04/2019
18/04/2019
25/04/2019
02/05/2019
29/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
25/03/2019
06/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
28/04/2019
27/04/2019
30/04/2019
26/04/2019
29/04/2019
26/04/2019
12/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
30/04/2019
23/04/2019
04/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
25/03/2019
24/04/2019
28/04/2019
26/04/2019
25/04/2019
30/04/2019
30/04/2019

Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

54600
76331
51851
51851
51851
51851
51851
51851
55412
55412
55412
51851
76331
51930
76331
51851
55412
58196
51851
55412
54600
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
76331
51930
51851
51851
76331
53800
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOTIFICAÇÃO: 2342-19 C P

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 114/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Senhor (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, s/nº,
Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110509011000, quadra 19, lote 0636, para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Demonstrativo do Resultado Nominal - Regime Previdenciário
LRF, art 53, inciso III

2º Bimestre de 2019

SALDO
ESPECIFICAÇÃO

Em 31 Dez 2018
(a)

No Bimestre Anterior
(b)

No Bimestre Atual
(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)
Passivo Atuarial
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II)
Ativo Financeiro

60.349,77

60.724,88

57.668,46

60.349,77

60.724,88

57.668,46

-60.349,77

-60.724,88

-57.668,46

-60.349,77

-60.724,88

-57.668,46

Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III - V)

PERÍODO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre
(c - b)

RESULTADO NOMINAL

Jan até o Bimestre Atual
(c - a)
3.056,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

2.681,31
VALOR
0,00

