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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

Às 15 horas do dia 24 de junho do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra 
de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, 
Roberto Pereira de Souza e Rosely da Silva César, todos membros do Conselho de Administração, 
e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos 
de competência deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:

a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);

b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);

c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de abril de 2019 com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando aos presentes 
a sentença do TC-003535/989/17 sobre o Balanço Geral do exercício de 2017, que julgou 
REGULARES com ressalvas as contas do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
relativa ao exercício de 2017 e nada mais havendo a tratar, a senhora Superintendente, encerrou a 
reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada 
pelos membros do Conselho de Administração e pela convidada presente.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta                                               Roberto Pereira de Souza                                
                Conselheira                                                                                Conselheiro                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                  Rosely da Silva César                                             
             Convidada                                                                                            Conselheira (Suplente)      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2019 (PMP 14154/2019) 
A autoridade superior homologou, em 17/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de ferragens e ferramentas”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Eletrificar Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos para Manutenção Ltda: 01-88,13; 02-
120,07; 06-11,58; 07-9,90; 10-46,53; 13-3,37; 15-5,96; Fer Max Ferramentas Ltda EPP: 04-62,37; 
09-0,54; 14-6,44; 16-523,66; Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP: 
03-42,05; Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME: 05-67,00; 08-4,50; 11-19,50; 12-3,18. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2019 (PMP 14157/2019) 
A autoridade superior homologou, em 17/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de ferragens e ferramentas”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): A&J 
Empreendimentos Comerciais Ltda EPP: 15-0,64; 16-2,87; 27-14,79; 65-48,97; Fer Max Ferramentas 
Ltda EPP: 02-14,56; 14-1,56; 40-7,59; 43-2,28; 49-3,77; 58-19,50; 61-11,52; Gama Comércio de 
Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP: 19-210,00; 22-282,27; 44-19,76; 55-88,60; 59-17,84; 
JCB Materiais Ltda ME: 06-4,12; Eletrificar Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos para 
Manutenção Ltda ME: 01-16,80; 03-6,06; 04-11,75; 05-5,68; 08-11,26; 09-9,02; 10-9,60; 11-9,90; 12-
15,56; 13-8,00; 17-0,38; 18-25,15; 20-148,72; 21-144,70; 23-13,00; 24-22,35; 26-5,30; 28-12,24; 30-
14,52; 31-11,00; 33-14,80; 34-12,90; 35-9,38; 36-2,40; 37-1,00; 38-1,70; 39-3,47; 41-11,90; 42-10,80; 
45-6,02; 50-16,57; 52-28,71; 53-3,76; 54-17,50; 56-8,30; 60-21,61; 62-7,08; 63-5,35; 64-7,44; 66-
11,76; 67-186,22; Raul Rabello Neto EPP: 25-30,49; 29-24,48; 32-5,40; 46-15,50; 47-14,29; 48-3,01; 
51-14,80; 57-19,60; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME: 07-7,00. 
PREGÃO Nº 102/2019 (PMP 14168/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de material elétrico a ser utilizado no PSF Arco Íris”, em favor das empresas: Bruno de 
Oliveira França ME, o item 13, no valor total de R$ 15,32; DL Ishizucka EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 
06, 07, no valor total de R$ 8.594,00; JSX Comércio e Serviços Eireli, os itens 05, 08, 09, 10, no valor 
total de R$ 517,22; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens 11, 12, no valor total de R$ 1.198,00. 
PREGÃO Nº 110/2019 (PMP 14763/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de equipamentos hospitalares para Pronto Socorro Municipal”, em favor da empresa Felipe 
de Carvalho Ettori ME, o item 01, no valor total de R$ 49.150,00. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2019 (PMP 14775/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/06/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de lanches, pães, salgados de festa, biscoito, sucos, refrigerantes e água mineral”, em 
favor da empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-3,75; 
02-3,75; 03-39,00; 04-35,00; 05-0,58; 06-8,50; 07-5,00; 08-3,75; 09-3,75; 10-2,83; 11-7,90; 12-7,90; 
13-7,20; 14-2,00; 15-3,00. Item deserto: 16. 

*** ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO ***
PREGÃO Nº 031/2019 (PMP 8631/2019) 
A autoridade superior, considerando a determinação do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
através do processo TC 009524.989.19-1, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou, 
em 17/06/2019, a anulação da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
em segurança e medicina do trabalho para a prestação de serviços técnicos administrativos, 
transferência de expertise”, com base no artigo 49, da lei 8666/93, e súmula 473 do STF. 

geral

Em 2018, 34% dos re-
fugiados que estiveram na 
Casa de Passagem Terra 
Nova conseguiram empre-
go. Dos 466 acolhidos no 
espaço, mantido pela Se-
cretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, 158 fo-
ram inseridos no mercado 
de trabalho, em profissões 
como cabeleireiro, auxiliar 
de limpeza, auxiliar de co-
zinha, mecânico e profes-
sor de inglês. Outros 66% 
dos abrigados seguiram em 
acolhimento durante o ano 
passado até conquistarem 
autonomia.

Além disso, 81 crianças 
e adolescentes foram in-
seridos na rede de ensino; 
65 fizeram cursos de qua-
lificação; 13 foram encami-
nhados para repúblicas e 
71 conseguiram uma mo-
radia autônoma.

A Casa de Passagem Ter-
ra Nova funciona 24 horas 
e oferece apoio social, psi-
cológico e jurídico, além de 
atividades de convivência, 
pedagógicas e culturais; 
orientação profissional e 
jurídica; oficinas de idio-
ma; auxílio para inclusão 

O atendente virtual 
“Poupinha”, do Poupa-
tempo, acaba de ganhar 
uma nova função para 
facilitar a vida dos cida-
dãos. Agora ele ajuda as 
pessoas com Carteira 
de Identidade (RG) do 
Estado de São Paulo a 
tirar o Atestado de Ante-
cedentes Criminais pela 
internet. O documento 
é emitido na hora e en-
viado no formato digital 
por e-mail, sem nenhum 
custo.

O “Poupinha” está 
disponível no portal do 
Poupatempo (www.pou-
patempo.sp.gov.br), e 
atende 24 horas por dia, 
inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. 
Ele agenda horário para 
quem precisa ir a um dos 
72 postos fixos do Pro-
grama Poupatempo do 
Governo do Estado de 
São Paulo.

A nova funcionalida-
de do Poupinha é parte 
da estratégia do Poupa-
tempo de facilitar cada 
vez mais a vida das pes-
soas, oferecendo servi-
ços por canais eletrôni-
cos. Assim as pessoas 
economizam tempo e 
podem concluir o aten-
dimento virtualmen-
te, sem necessidade de 
atendimento presencial. 
“Trabalhamos para in-
cluir cada vez mais ser-
viços nos canais eletrô-

Atendente virtual 
do Poupatempo agora 
emite Atestado de 
Antecedentes Criminais

Em 2018, 34% dos refugiados da Casa Terra 
Nova foram inseridos no mercado de trabalho

Casa de Passagem Terra Nova é mantida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Marcelo S. Camargo

produtiva; e encaminha-
mentos para toda a rede de 
políticas públicas necessá-
rias ao fortalecimento dos 
usuários e à garantia de 
seus direitos.

Este é o primeiro equi-
pamento de acolhimento 
social do Estado de São 
Paulo para solicitantes de 
refúgio e vítimas de trá-
fico de pessoas. Atende, 
prioritariamente, famílias 
com filhos de até 18 anos e 
mulheres grávidas. Desde 
a inauguração, em outubro 
de 2014, o espaço acolheu 
mais de 515 pessoas do 
Congo, Angola, Serra Leoa, 
Camarões, Gana, Guiné, Ni-
géria, Síria e Venezuela. A 
partir de janeiro de 2018, 
50% das vagas da Casa de 
Passagem passaram a ser 
ocupadas por meio do Pro-
grama de Interiorização 
dos Venezuelanos, coorde-
nado pelo Governo Federal.

Os refugiados ficam, em 
média, seis meses no local, 
que tem 50 vagas. A Casa de 
Passagem possui quartos 
com banheiros internos, área 
de convivência, brinquedo-
teca, refeitório, lavanderia, 

copa e salas de atendimento 
individualizado. Os encami-
nhamentos para atendimen-
to são realizados pela Cáritas, 

Missão Paz, Posto Humaniza-
do de Guarulhos e pela Secre-
taria de Estado da Justiça e 
Cidadania.

Fatecs divulgam locais de exame para o vestibular
Quem se inscreveu no 

processo seletivo das Facul-
dades de Tecnologia do Es-
tado de São Paulo (Fatecs) 
para o segundo semestre de 
2019 já pode conferir a lista 
dos locais de exame na uni-
dade em que deseja estudar. 
A informação também está 
disponível no site www.ves-
tibularfatec.com.br.

A prova do vestibular do 
dia 30 de junho começa às 
13 horas e terá cinco horas 
de duração. Os portões das 
escolas serão abertos às 
12h15 e fechados às 13 ho-
ras, impreterivelmente.

Comum a todos os cur-
sos, a prova terá uma reda-
ção e 54 questões de múlti-
pla escolha, cada uma com 
cinco alternativas. Desse 
total, 40 questões abordam 
o núcleo comum do Ensino 
Médio – serão 5 perguntas 
de cada uma das 8 discipli-
nas:  biologia, física, geogra-
fia, história, inglês, matemá-
tica, química e português.  
Outras 5 questões envolvem 
raciocínio lógico e as 9 ques-
tões restantes abrangem 
conteúdo multidisciplinar 
das disciplinas do Ensino 
Médio. Quanto ao peso da 

prova, oito conjuntos de 
questões terão peso 1 e dois 
conjuntos, peso 2, conforme 
o eixo tecnológico a que per-
tence o curso escolhido pelo 
candidato. 

Para fazer a prova, é pre-
ciso levar caneta esferográ-
fica de tinta preta ou azul, 
lápis preto nº 2, borracha, e 

o original impresso de um 
dos seguintes documentos: 
Cédula de Identidade (RG); 
Cédula de Identidade de Es-
trangeiros (RNE) dentro da 
validade; Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), dentro 
da validade ou com até 30 
dias do vencimento; docu-
mento expedido por ordens 

ou conselhos profissionais, 
dentro da  validade, que por 
Lei Federal, vale como do-
cumento de identidade em 
todo País (exemplo: OAB, 
Coren e Crea, entre outros); 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) ou pas-
saporte brasileiro, dentro do 
prazo de validade.

O gabarito oficial do exame será divulgado no dia 30 de junho, a partir das 
18h30, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br.

Divulgação

nicos, aproveitando as 
novas tecnologias para 
aproximar o Estado do 
cidadão”, afirma Ernesto 
Mascellani Neto, Supe-
rintendente da Prodesp, 
empresa de tecnologia 
da informação do Gover-
no de São Paulo que faz 
a gestão do Programa 
Poupatempo.

Para tirar o Atestado 
de Antecedentes com 
o Poupinha é necessá-
rio fazer cadastro no 
Portal do Poupatempo. 
O cidadão cadastrado 
tem acesso a outros 
serviços online, como 
consultas de agenda-
mentos ou do setor de 
Achados e Perdidos e 
formulários do Serviço 
de Investigação e Reco-
nhecimento de Paterni-
dade. “O Poupinha usa 
inteligência artificial e 
está aprendendo novos 
serviços”, acrescenta o 
Mascellani Neto.

Outros canais ele-
trônicos usados pelo 
Poupatempo são o apli-
cativo ‘SP Serviços’ e 
os totens de autoaten-
dimento espalhados 
em postos e também 
em estações de trem e 
metrô, shoppings e su-
permercados. Os 114 
totens instalados des-
de 2016 já prestaram 
643,8 mil serviços. 
Eles são usados por 1,2 
mil cidadãos por dia 
em média. Já o aplica-
tivo SP Serviços, que 
fornece informações 
do Poupatempo e di-
versos outros serviços 
de órgãos do Governo 
de São Paulo, já foi bai-
xado mais de 3 milhões 
de vezes desde 2017.


