
DECRETO Nº 5.659, DE 24 DE JUNHO DE 2019.

“Dispõe sobre a contratação dos serviços de transporte coletivo de passageiros no âmbito do 
território do Município de Pindamonhangaba/SP e dá outras providências.”

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal; da Lei Municipal nº 3.959 de 14 de novembro de 
2002; do art. 175 da Constituição Federal; da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e:

CONSIDERANDO as justificativas que consubstanciam o Anexo Único deste Decreto, parte 
integrante do mesmo, as quais enfatizam a necessidade de modernização, ampliação e 
reformulação do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Pindamonhangaba; 

CONSIDERANDO que o transporte coletivo de passageiros é um dos principais problemas a serem 
enfrentados pelas administrações municipais, tendo em vista o crescimento acelerado da frota 
circulante sem o respectivo acompanhamento na estrutura viária, na modernização da sinalização 
de trânsito e do transporte coletivo de passageiros. Em especial, em Pindamonhangaba, com 
um sistema viário antigo, irregular e descontínuo, esse problema já está assumindo proporções 
regionais, com sérios prejuízos à economia e principalmente aos usuários do transporte coletivo;

CONSIDERANDO que a execução do serviço público municipal de transporte coletivo deve 
estar em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da igualdade e da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o atual sistema de transporte coletivo de passageiros deve ser 
reformulado, para que haja a modernização da frota de veículos por meio da qual ele é 
executado e o implemento de novas tecnologias, visando a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários e ao atendimento satisfatório das atuais condições relativas 
à distribuição geográfica, aos deslocamentos e à quantidade da população que necessita do 
serviço público de serviços essenciais;
 
CONSIDERANDO os estudos, levantamentos e avaliações técnicas levadas a efeito pelo 
Município de Pindamonhangaba, através de Consultoria Especializada para a formulação do 
plano de reestruturação, bem como da implantação do plano de modelagem dos serviços de 
transporte coletivo de passageiros no Município de Pindamonhangaba;

CONSIDERANDO a Audiência Pública realizada no dia 24 de outubro de 2018, no auditório 
da Faculdade Anhanguera, localizada na Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, nº 3.344, 
Pindamonhangaba, visando possibilitar a comunicação direta entre a Administração Pública 
Municipal e os cidadãos pindamonhangabenses, de modo a viabilizar a execução do Contrato de 
Concessão dos serviços municipais de transporte coletivo de passageiros, em consonância com 
os interesses públicos envolvidos, nos termos do Edital de Convocação da Audiência Pública, que 
estabeleceu o regulamento para sua realização;

CONSIDERANDO a participação da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, assim como 
diversos seguimentos da sociedade civil organizada e de cidadãos na audiência pública, no 
sentido da imprescindibilidade de promover o aprimoramento e a reestruturação dos serviços 
municipais de transporte coletivo de passageiros, executado por intermédio de ônibus, micro-
ônibus e assemelhados em virtude de melhorar o atendimento às necessidades dos usuários;

CONSIDERANDO que as características dos serviços públicos de transporte coletivo devem 
se adequar à estrutura e aos projetos de planejamento urbanístico municipal, os quais primam 
pela manutenção da qualidade de vida da população, a prestação adequada, na regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas; 

CONSIDERANDO que os estudos preliminares realizados indicam que os atos de concessão 
do serviço local de transporte coletivo de passageiros devem ser parametrizados pelo critério da 
exclusividade, respeitada a Lei Municipal nº 5.739 de 16 de dezembro de 2014, condição para que 
haja implantação de política tarifária adequada, não apenas no que se refere à fixação de preços 
módicos, como também, ao estabelecimento de tarifa única para todo o sistema urbano, o que 
certamente proporcionará a salvaguarda dos interesses dos usuários,

D E C R E T A:
               
Art. 1º A concessão dos serviços de transporte coletivo de passageiros a serem prestados no 
Município de Pindamonhangaba deverá ser promovida por meio de processo de seleção pública, 
por licitação na modalidade de concorrência.
Parágrafo único.  O processo licitatório deverá ser deflagrado a partir da publicação deste Decreto 
e ser parametrizado pelas disposições normativas que consubstanciam a legislação indicada no 
preâmbulo, devendo ser observado, em especial, os arts. 7º e 8º da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.

Art. 2º A execução de serviços de transporte coletivo de passageiros promovidos pelo delegatário 
deverá:
I - abranger todo o território municipal, conforme diretrizes estabelecidas pelo projeto básico que 
integrará o edital do processo licitatório;
II - ser prestado de forma adequada e em consonância com os direitos e obrigações dos usuários, 
conforme disposto, respectivamente, nos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995.

Art. 3º O prazo contratual da concessão dos serviços públicos municipais estabelecidos, a partir 
da publicação deste Decreto, será de 10 anos, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 2º da 
Lei 3.959 de 14 de novembro de 2002.
Parágrafo único.  A prorrogação contratual de que trata o caput deverá ser realizada por meio de 
termo aditivo, e precedida de motivação que externe o interesse público na extensão temporal da 
relação jurídica eventualmente pactuada com o delegatário.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Segurança Pública - Departamento de Trânsito e 

Mobilidade, viabilizar a instauração do processo licitatório de que trata o art. 1º e promover a 
regularização da concessão e execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros.

Art. 5º As justificativas inerentes à conveniência da concessão dos serviços de transporte coletivo 
de passageiros a serem executados no âmbito do Município de Pindamonhangaba constam do 
Anexo Único, que integra este Decreto, em conformidade com o art. 5º da Lei Federal nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

 Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
          
José Sodário Viana
Secretário Municipal de Segurança Pública

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 24 de junho de 2019. 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
 
ANEXO ÚNICO
ATO DE JUSTIFICAÇÃO 
Decreto nº 5.659/2019

Conforme disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a concessão de 
serviços deve ser precedida de ato versando sobre a conveniência da outorga a ser formalizada, 
bem como sobre seu objeto, área e prazo.

Tendo em vista o comando legal retro referido, é oportuno ressaltar que, não obstante os serviços 
de transporte coletivo no âmbito do Município de Pindamonhangaba serem prestados por 
particulares, em razão de sua peculiar natureza e essencialidade, e por representar relevante 
interesse público, cabe ao Poder Concedente primar para que eles sejam executados de maneira 
adequada, além de incentivar intermitentemente a sua modernização e, quando necessário, a 
sua ampliação.

O Município de Pindamonhangaba é um município brasileiro localizado na região do Vale do 
Paraíba Paulista, a 162 quilômetros da capital. O município tem uma área total de 730,0 Km², 
correspondentes a 18,1% da área da região, distribuida em 2 distritos: Pindamonhangaba (sede)  
e Moreira César.

Sua população estimada é de 164.000 habitantes (Estimativa 2017), correspondentes a 10,4% 
da população da região. O município apresenta densidade demográfica de 201,42  hab/Km², 
sendo 96% urbana.

A cidade, sendo um organismo vivo, dinâmico, modifica-se permanentemente. Por conseguinte, 
o sistema de transporte coletivo de passageiros deve ser urgentemente reformado, modernizado, 
ampliado e permanentemente avaliado e reordenado.

O transporte urbano deve, pois, adaptar-se a ela e servir, inclusive, como elemento indutor dessa 
contínua evolução, representada pelo crescimento populacional, pela expansão territorial, bem 
como pela descentralização espacial das atividades econômicas e sociais.

Destarte, o transporte urbano deve passar por readaptações permanentes para que possa, não 
só estar em consonância com o desenvolvimento urbanístico, mas até mesmo, para servir de 
instrumento indutor do aspecto evolutivo em explanação, contribuindo para que o crescimento 
populacional, a expansão territorial, bem como, a descentralização espacial das atividades 
econômicas e sociais, ocorra de forma ordenada e satisfatória.

É relevante ainda mencionar que, recentemente, o uso e a ocupação do solo do Município 
de Pindamonhangaba acabaram por desenvolver dinamicidade diferenciada, em virtude do 
desenvolvimento expressivo da região, e por ser o município um polo atraente de diversos 
serviços públicos, fazendo com que sobreviessem crescentes e diversificadas necessidades de 
deslocamento da população, que passou a demandar meios de condução para novos destinos 
situados em diferentes setores da área urbana.

Por todas essas razões, a reorganização física e funcional dos serviços públicos de transporte 
coletivo se tornou necessária, devendo ser destacado que a realização deste projeto será 
orientada por fatores que visarão compreender a maior racionalidade e economicidade com o 
intuito de proporcionar, aos usuários, melhor mobilidade e acessibilidade.

Deve, ainda, ser explicitado que o Poder Executivo Municipal, cônscio da situação emergente 
relatada, por meio de atuação conjunta e coordenada com o Poder Legislativo, vem, há muito 
tempo, desenvolvendo estudos e avaliações de natureza técnica, objetivando implementar as 
melhorias e, por óbvio, as modernizações que o sistema de transporte coletivo de passageiros 
necessita.

Portanto, a instituição de processo licitatório objetivando promover uma nova relação jurídica 
quanto à concessão para exploração dos serviços de transporte coletivo urbano e distrital, em 
âmbito municipal, constitui poder-dever do Município, ou seja, compete ao Poder Executivo, em 
cooperação com o Poder Legislativo, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal, organizar e 
prestar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, os serviços de utilidade pública, 
dentre os quais, o transporte coletivo, que possui relevância exponencial.

No que tange ao prazo de duração do contrato de concessão, será de 10 anos, podendo ser 
prorrogado, uma vez por igual período. Prazo estipulado a partir da determinação do art. 2º.da Lei 
3.959 de 14 de novembro de 2002.

Além dos aspectos já mencionados, também é importante apresentar os motivos que 
determinaram a decisão de estabelecer a exclusividade da prestação dos serviços objeto da 
licitação ora anunciada. Desse modo, cabe explicitar que o sistema proposto foi projetado a 
partir de fatores considerados estratégicos, compreendendo a utilização de veículos especiais, 
ao atendimento a pessoas com mobilidade reduzida, a criação de central de atendimento e de 
critérios para a fixação do plano de exploração, a implantação de garagem, a implantação de 
bilhetagem, novas tecnologias, e a aquisição de frota e outros equipamentos necessários ao fiel 
cumprimento do contrato e, principalmente, para a implantação da tarifa única no sistema urbano, 
com a previsão da integração.

Assim, em atenção aos resultados do estudo de viabilidade previamente desenvolvido, deve ser 
salientado que a exclusividade, atendendo a Lei Municipal nº 5.739 de 16 de dezembro de 2014, 
a ser concedida à futura concessionária garantirá o ressarcimento dos investimentos que deverão 
ser realizados para que seja alcançado o pleno atendimento ao interesse público. Portanto, a 
adoção do fator exclusividade como critério para o estabelecimento da relação contratual por meio 
da qual será viabilizada a prestação dos serviços locais de transporte coletivo de passageiros, 
demonstra ser adequado para a satisfação dos objetivos perpetrados pelo Município.

A supracitada exclusividade visará, ainda, garantir a implementação efetiva dos projetos de 
reestruturação operacional e espacial desenvolvidos e, certamente, contribuirá para a manutenção 
de uma política tarifária que não prejudique as regiões municipais mais depauperadas, evitando o 
estabelecimento de tarifas excessivamente onerosas, em função da necessidade de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro.

Sendo assim, resta evidente que a exclusividade na prestação do serviço tem por escopo 
assegurar transporte regular, contínuo, eficiente, seguro, atual, cortês e módico nas tarifas, 
conforme determina o §1º do art. 6º da Lei 8.987/1995, e do art. 9º da Lei Federal 12.587/12, 
norma de observância obrigatória.
A título de comprovação, é importante fazer menção aos estudos técnicos preliminares 
que integrarão o edital. Os resultados alcançados demonstram que existem poucas linhas 
superavitárias (6, no total de 15 linhas e 5 ramais), sendo que 5 linhas urbanas e uma distrital, 
são responsáveis por 67,80% das viagens realizadas mensalmente e transportam mais de 84% 
da demanda total, isto é, parte significativa dos itinerários que compreendem o sistema local 
de transporte coletivo possui perspectiva lucrativa pouco atrativa, uma vez que visam atender 
demandas provenientes de bairros, vilas e zonas rurais, em que predominam usuários de baixa 
renda, circunstância que, ao ser analisada à luz de aspectos econômicos e técnicos, acaba 
por apontar a existência de óbices para o estabelecimento adequado do sistema operacional 
integrado, que obrigatoriamente deve consistir na integração do sistema municipal.

Os citados estudos técnicos indicam de maneira incisiva que as linhas que operam nas regiões 
distantes da área central, têm maior custo operacional, visto que se deparam com vias públicas 
em estado precário, áreas de topografia irregular, viagens longas e, proporcionalmente, pequena 
captação de usuários, dentre outros revezes que avultam as despesas e comprometem 
substancialmente a receita, implicando prejuízos.

Em virtude das mencionadas peculiaridades, a adoção do fator exclusividade tem por objetivo 
permitir que uma única empresa desenvolva os serviços de transporte coletivo urbano, para que 
as perdas na operação das linhas deficitárias sejam compensadas pelas das linhas lucrativas, o 
que viabiliza os serviços e lhes confere caráter social e em atendimento a Lei Municipal nº 5.739 
de 16 de dezembro de 2014.

Essa opção evitará a superveniência de concessões totalmente adversas dentro de um mesmo 
sistema operacional de transporte coletivo, evitando que uma eventual empresa concessionária 
explore apenas o transporte coletivo em regiões deficitárias, ao passo que outra, privilegiada 
injustamente, teria a seu cargo, serviços lucrativos.

Conforme verificado a partir dos estudos técnicos, a  adoção de outros critérios ao se definir 
a concessão dos serviços explicitados, como, por exemplo, a criação de dois lotes, de modo 
que sobreviesse, em cada qual, a fusão linhas deficitárias e superavitárias, também não se 
revela algo satisfatório. Cumpre esclarecer que a eventual implementação dessa regra inibiria 
a participação das empresas de maior porte, as quais possuem melhores condições técnicas de 
investimento, no processo seletivo, uma vez que sobreviria ao tempo da execução do contrato 
o comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial estabelecido, cuja manutenção é 
obrigatória, conforme disposto nos §§ 2º e 4º do art. 9º da Lei 8.987, de 1995, o que, inclusive, 
constituiria uma afronta à Lei Orgânica do Município.

Com efeito, resta reafirmar que a solução técnica mais adequada, segundo os estudos preliminares, 
recomenda que a concessão dos serviços de transporte coletivo venha a ser realizada sob o 
caráter da exclusividade, visto que sua adoção tende a salvaguardar os interesses dos usuários 
e, ao mesmo tempo, preservar a essencialidade desses serviços, além de, certamente, contribuir 
para a implementação da implantação do sistema de tarifa única.

Isso posto, o Município de Pindamonhangaba, em cumprimento à Constituição Federal, à Lei 
Orgânica e à Lei Municipal nº 3.959 de 14 de novembro de 2002, que “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A DELEGAR POR MEIO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, O SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA”, realizará 
licitação para promover a concessão, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período, 
dos serviços de transporte coletivo de passageiros, a serem realizados por intermédio de ônibus, 
micro-ônibus e assemelhados, para atender o município e os usuários.

O processo licitatório a ser instaurado deverá observar a modalidade concorrência, do tipo: 
MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO A SER PRESTADO – (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 9.648, de 27.05.98), de acordo com o inciso I do art. 15 da Lei 8.987, de 13.02.95, sendo que 
seu objeto compreenderá a implantação, operação e administração do Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2019.

Dr. Isael Domingues 
 Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.226, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e
 Considerando a Tomada de Preços nº 07/2019 cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em consultoria nas áreas de licitações, compras governamentais, almoxarifado, 
patrimônio, recursos humanos, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, orçamentos, 
contabilidade pública, tesouraria, conciliação bancária, tributos, dívida ativa, LDB, aplicações dos 
recursos da educação e acompanhamento do SIOPE, saúde e apoio a prestação de contas do 
terceiro setor, junto ao Tribunal de Contas, pelo período de 12 meses.

 RESOLVE :
Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir relacionados para constituírem Comissão Especial para 
análise e julgamento da documentação técnica e propostas, visando fornecer subsídios para 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações:

- João Carlos Muniz – Diretor Financeiro e Contábil
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Ávila – Diretora de Planejamento Orçamentário
- Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca – Secretário Adjunto de Finanças e Orçamento
                              
Pindamonhangaba, 11 de junho 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 junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

geral
Tribuna do NortePindamonhangaba, 26  de junho de 2019
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CAMPANHA 
SALARIAL 2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELETRO-
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTOPEÇAS DE PINDAMONHANGABA (e Distrito 
de Moreira César e Roseira), registro sindical nº 044.137.02431-5, CNPJ nº 45.379.252/0001-
01, estabelecido na sede provisória, localizada à Rua Albuquerque Lins, no 125, Bairro: centro, 
cidade Pindamonhangaba/SP, na pessoa de seu Diretor-Presidente HERIVELTO DOS SANTOS 
MORAES, nos termos do Estatuto Social, CONVOCA todos os trabalhadores integrantes da 
categoria profissional, ASSOCIADOS OU NÃO ao Sindicato, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária que fará realizar no próximo dia 28 de junho de 2019, na sede provisória do 
Sindicato,  às 17:30hs., em primeira convocação e, em não tendo quorum às 18:00hs., em segunda 
convocação,  tudo conforme determina o Estatuto Social da entidade, tendo em pauta a seguinte 
ordem do dia: 

a) Leitura, discussão e deliberações sobre a Ata da Assembleia Geral anterior;

b) Apresentação e deliberação a respeito da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA 
SALARIAL 2019, sendo as pertinentes pautas subdivididas da seguinte forma: 

PAUTA CHEIA – (CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS): GRUPO 10 (FIESP e outros); GRUPO: 
8.2 = (SICETEL e SIESCOMET); GRUPO 8.3 = (SINAFER, SIMEFRE e SIAMFESP) e SINIEM: 
(1- aumento no piso salarial e nos demais salários pelo o INPC integral, mais aumento real em 
índice a ser apresentado no decorrer das negociações; 2 – Contribuição Negocial observando-se 
o momento atual; 3 – Cláusulas econômicas e a cláusula do seguro de vida e auxílio funeral com 
vigência por um ano; 4 – Renovação das demais cláusulas sociais com vigência por dois anos, 
com cláusula de compromisso de ambas as partes para caso de necessidade negocial por motivo 
político, jurídico e econômico relevante e superveniente).

PAUTA PARCIAL - (CLÁUSULAS ECONÔMICAS com vigência por um ano): GRUPO 2 = (SINDIMAQ 
e SINAEES); G.3 = (SINDIPEÇAS, SINDIFORJA e SINPA); - SINDICEL; - SINDRATAR E SIFESP 
(1- aumento no piso salarial e nos demais salários pelo o INPC integral, mais aumento real em 
índice a ser apresentado no decorrer das negociações; 2 – Contribuição Negocial observando-se o 
momento atual; 3 – Renovação da cláusula do seguro de vida e auxílio funeral com vigência por um 
ano; 4 – Prorrogação das demais cláusulas sociais até 31 de agosto de 2021). 

c) Autorização para diretoria celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de 
Trabalho, bem como, se necessário, instaurar Dissídio Coletivo, e ainda, em não havendo acordo, 
deflagrar movimento paredista (Greve).

d) Escolha de delegados que participarão do 13º CONCUT a realizar-se no período de 07 à 10 de 
Outubro de 2019 na cidade de Praia Grande/SP, e a realização do 15º CECUT no período de 08 à 
10 de novembro/2019 com local a ser definido.

e) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 26 de junho de 2019
HERIVELTO DOS SANTOS MORAES

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Extrato de Termo de Adoção de área verde

Processo n.° 0002/2019
 Permissionário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Permitente: Fabio Fonseca dos 
Santos, CNPJ n.º 21.164.245/0001-24 nome fantasia Beija-Flor Jardinagem Objeto: proposta de 
adoção da área verde “Rotatória”, em trecho compreendido como rotatória da “Entrada da Cidade 
(estatua do João do Pulo)” no cruzamento da Avenida nossa Senhora do Bom Sucesso com a Rua 
Japão de 60 (sessenta) meses contados a partir da assinatura do Termo de Adoção, de acordo com 
o Projeto Cidade Florida, Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 
06 de julho de 2018. Data da assinatura do termo: 28/05/2019.

 Fred Gama - Secretário Adjunto de Meio Ambiente
Município de Pindamonhangaba

RETIFIÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019 

Retifica o EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS 
CONSELHOS TUTELARES DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2020/2024. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, 
criado pela Lei Municipal nº 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº 4.754/2008, nas 
Resoluções nº 113/2006, nº 152/2012, nº 139/2010 e nº 170/2014 do CONANDA e 
Resolução nº 37 deste Conselho,  considerando que a data inicial da prova eliminatória 
ocorreria na mesma data do Concurso Público nº 01/2019 da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e concurso público 01/2019 do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, visando  o interesse público Torna pública a retificação do Edital nº 01/2019  do 
Processo Unificado de Escolha dos Membros dos Conselho Tutelares de 
Pindamonhangaba, publicado no Jornal Tribuna do Norte em 23/05/2019, na página 04, 
para constar: 

1- Fica alterado o CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2019 – item 1 - que obedecerá ao 
cronograma abaixo:  

Registro de Candidatura / Inscrições 
Prazo inicial 27/05/2019 a 14/06/2019 

Prorrogação de 26/06/2019 a 05/07/2019 

Análise dos Pedidos de Candidatura 11/07/2019 

Publicação dos Candidatos Habilitados 12/07/2019 

Prazo para Impugnação de Candidatura 15/07/2019 a 16/07/2019 

Prazo para Notificação/Publicação dos Impugnados 17/07/2019 a 19/07/2019 

Recurso dos Candidatos Inabilitados ou Impugnados 22/07/2019 a 24/07/2019 

Prazo para Análise e Decisão dos Recursos dos 
Inabilitados e das Impugnações e seus recursos 25/07/2019 

Publicação das Decisões dos Recursos e Impugnações 26/07/2019 

Divulgação do local e horário da prova eliminatória 02/08/2019 

Prova Eliminatória 11/08/2019 

Publicação do Gabarito da Prova Eliminatória 14/08/2019 

Publicação dos candidatos habilitados 14/08/2019 

Prazo para Interposição de Recurso 15/08/2019 a 19/08/2019 

Prazo para análise dos Recursos 20/08/2019 a 23/08/2019 

Publicação do Resultado dos Recursos e Lista final de 
habilitados na prova escrita 28/08/2019 

Aplicação de teste psicotécnico aos candidatos 30/08/2019 a 02/09/2019 

habilitados na prova escrita 

Publicação do Resultado do Teste Psicotécnico 11/09/2019 

Reunião com os candidatos habilitados para firmar 
compromisso ético e legal 12/09/2019 

Divulgação e Propaganda das candidaturas 12/09/2019 a 05/10/2019 

Eleição 06/10/2019, das 08 às 17 horas, em 
horário e local a ser divulgado 

Publicação do resultado/classificação até 09/10/2019 

Prazo para impugnação 10/10/2019 à 15/10/2019 

Publicação dos Eleitos e Suplentes 25/10/2019 

Curso de capacitação obrigatório aos conselheiros 
titulares e suplentes eleitos 

no mês de novembro de 2019, em data a 
ser publicada e informada através de       

e-mail aos interessados; 

Capacitação dos conselheiros titulares e suplentes 
eleitos por meio do acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Tutelar 

até 30 (trinta) dias antes da posse 

Posse 10/01/2020 

 

2. Fica prorrogado o prazo para inscrição, previsto no item 3 do Edital nº 01/2019, no 
período de 26/06/2019 a 05/07/2019 a realizar-se no Protocolo Geral da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, localizado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº. 1.400, Alto do 
Cardoso, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12420- 010, no horário das 8 horas às 17 horas em 
horário local. 

3- Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Edital Nº 001/2019 publicado 
no Jornal Tribuna do Norte em 23/05/2019, página 04. 

4 – Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.  

 
 

William Anaia Bonafé 
Presidente do CMDCA 2019-2021 

CONVOCAÇÃO

"Convocamos os Conselheiros do Fundeb para reunião ordinária dia 26/06/2019 às 18:00. Local 
Secretaria da Educação - Rua Senador Dino Bueno, 119 Centro
Fernanda Sales

Presidente do FUNDEB

Prefeitura e entidades alinham detalhes da festa de aniversário

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 27 de Junho de 2019.
CONVOCAÇÃO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os conselheiros Municipais do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a
2ª Reunião Ordinária, a saber:
Data: 27/06/2019 – Quinta-feira
Horário: 18:30 horas primeira chamada e ás
19:00 horas segunda chamada.
Local: Sede do CMPDCN
Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.
Pauta:
 Avaliação das atividades do Conselho;
 Projetos do Edital do Seppir;
 Exclusão de Conselheiros e Reorganização do Conselho
 Informes de interesse da Comunidade Negra
 Preparação do Dia Internacional da Mulher Negra
Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a justificativa ao email:
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

Benedito Sergio Irineu
Presidente do CMPDCN

Na última semana, re-
presentantes da Prefeitura 
e das entidades assisten-
ciais da cidade se reuniram 

para definir a participação 
na praça de alimentação 
da festa comemorativa aos 
314 anos de emancipação 

político-administrativa de 
Pindamonhangaba, que 
será realizada no Parque 
da Cidade, de 10 a 14 de 
julho.

Neste ano, haverá a par-
ticipação de 15 entidades 
assistenciais da cidade, 
como SOS, APAE, Lar São 
Judas Tadeu, entre outras. 
No cardápio, pratos típicos 
juninos e já tradicionais na 
festa, como salgados, mas-
sas e doces. Mais uma vez, 
lembrando que não é per-
mitida a comercialização 
de bebidas alcoólicas desti-
ladas e nem em garrafas de 
vidro, visando a segurança 
do público.

De acordo com o asses-
sor de Eventos da Prefei-
tura, Ricardo Flores, a reu-
nião foi bastante positiva. 
“Os representantes das ins-

tituições aprovaram a pro-
gramação de shows deste 
ano e nosso diálogo está 
bastante positivo. A Pre-
feitura ouviu as demandas 
solicitadas pelas entidades 
e, por isso, além do espaço 
na Praça de Alimentação, 
vamos oferecer banheiros, 
área para estacionamento 
e entrada exclusivos para 
os integrantes das barra-
cas dessas instituições as-
sistenciais participantes”, 
destacou.

Outro benefício para as 
entidades da cidade será 
o estacionamento da fes-
ta, que será terceirizado e 
contará com seguro. O va-
lor será simbólico de R$10, 
que será revertido para as 
instituições assistenciais.

Importante destacar 
que, além das barracas das 

entidades assistenciais, a 
alimentação da festa conta-
rá ainda com ambulantes, 
foodtrucks e uma tenda do 
Fundo Social de Solidarie-
dade. O evento terá também 
a 25ª Exposição Nacional 
de Orquídeas, em parceria 
com a Assop, a feira de arte-
sanato “Arte Encanto”, além 
dos seguintes shows: dia 10 
– Dj Serginho, Banda Bella-
tor e Biquini Cavadão; dia 
11 – Dj Célio, César Barbo-

sa e Banda Sacode a Poeira; 
dia 12 – Lia Oliveira e Os Fi-
lhos dos Caras; e dia 13 – Dj 
Serginho, Banda 1000 Volts 
e Ultraje a Rigor, entre ou-
tras atrações.

A entrada é gratuita e os 
ingressos deverão ser tro-
cados por 1 kg de alimento, 
com antecedência, a partir 
de 1º de julho, no Fundo 
Social de Solidariedade e 
na Subprefeitura de Morei-
ra César.

Divulgação

Encontro no auditório da prefeitura acertou 
detalhes sobre o evento


