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asfáltica
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“Dia das Crianças”

PÁG. 7

3PÁG. 

Agosto é o 
último mês 
da anistia 
de dívidas 
municipais

Procedimentos envolverão diagnóstico e limpeza de dentes

3PÁG. 

“Ônibus da Saúde” leva 
serviço odontológico aos 
bairros rurais da cidade

Reprodução/Internet

O ônibus “No Caminho da Saúde” continua 
rodando Pindamonhangaba em prol da qualidade 
de vida dos moradores. Desta vez, o automóvel 
disponibilizará atendimento odontológico 
preventivo. Na próxima segunda-feira (12), a equipe 
atenderá o bairro Cerâmica, a partir das 9 horas.

Confeiteira pindense 
participa de reality show 
culinário “Bake Off Brasil”

Carolina Teixeira, da “Carollices”, está no “Bake Off Brasil”

Divulgação

Carolina Teixeira 
estará na quinta tem-
porada do “Bake Off 
Brasil - Mão na Massa”, 
que estreia neste sábado 
(10), às 22h30. Na com-

petição televisa exibida 
pelo canal SBT, ela terá a 
chance de ser escolhida 
como “Melhor Confeitei-
ro Amador do Brasil”.

PÁG. 7
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Editorial

Mês do voluntariado
Reprodução/InternetAcredito que poucos sai-

bam que agosto é o mês do 
voluntariado nacional, dia 28 
de agosto é o Dia Nacional do 
Voluntariado.

Temos o que comemorar? 
Sim temos e muito.

Por menos crescimento que 
possamos ter conseguido nos 
últimos anos, temos conse-
guido manter um percentual 
bom de voluntários no Brasil, 
eu acredito que podemos mui-
to mais, mas nunca devemos 
desprezar o que conseguimos 
até hoje com pouco apoio de 
diversos órgãos que poderiam 
fazer muito mais pela cultura 
do voluntariado.

Cada um de nós pode fazer 
muito mais por esta cultura 
em qualquer parte do mundo, 
onde estiver agora, por exem-
plo compartilhando em suas 
redes sociais textos e GIF’s 
sobre o voluntariado e expe-
riencias de outras pessoas que 
prestam trabalho voluntario 

em algum lugar, isso ajuda a 
difundir a causa e aumentar 
o interesse pelo assunto. Uma 
grande ajuda.

Isto você pode fazer em 
qualquer lugar mesmo sem 
praticar o voluntariado e sem 
conhecer o assunto profunda-
mente, somente tendo o bom 
senso de divulgar pessoas e 
causas confiáveis com infor-
mações verídicas.

Com certeza na sua rede de 
relacionamentos deve ter uma 
pessoa que faz algum tipo de 
trabalho voluntário que você 
possa divulgar suas ações e 
não para fazer esta pessoa 
aparecer mas com o objetivo 
de difundir a causa para que 
mais pessoas possam se en-
gajar, de repente até mesmo 
você. Já pensou nisso?

Minha coluna semanal não 
tem o objetivo de obrigar nin-
guém a ser voluntário, mas 
sim de informar, conscientizar 
sobre as possibilidades que 

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.
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este tipo de ação traz a nos-
sas vidas, o ganho que traz em 
nossos relacionamentos e o 
quanto podemos aprender e 
nos desenvolver, simples as-
sim uma atitude que vale um 
milhão, acho que alguem já 
disse isso, mas vale mesmo.

Então peço sua ajuda neste 
mês de agosto para transformar 
um assunto pouco usual em mui-
to usual em suas redes sociais, 
certamente esta mensagem vai 
chegar a alguém que vai se inte-
ressar e “pimba”, temos mais um 
voluntário ajudando o mundo a 
melhorar um “tiquinho” e você 
pode ser o responsável. Estou 
orgulhoso de você. Obrigado.

Reprodução/Internet

Covers se apresentam no 
Paineiras Country Club

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

As bandas Queen e Legião Ur-
bana serão representadas por 
covers em prol de uma causa 
solidária, em Pindamonhan-
gaba. As exibições musicais 
fazem parte do “Bohemian 
Rhapsody”, que arrecadará 

verba para a Abrapes (Asso-
ciação Brasileira de Pacientes 
de Esclerose Sistêmica/Escle-
rodermia). O evento benefi-
cente acontecerá neste sábado 
(10), a partir das 22 horas, no 
Paineiras Country Club.

A programação inclui a Que-
en Tribute Brazil, cover da banda 
britânica de rock, a Banda Aná-

lise, em homenagem a Legião 
Urbana, e o DJ Alex Andrade. O 
valor da entrada é de R$20. Os 
pontos de vendas na cidade são: 
Inspirato Café, Clínica Pés e Mãos, 
Bday Kids Recreação e Lazer. Os 
ingressos também podem ser 
adquiridos na sede do clube, que 
está recebendo doações diretas à 
Abrapes.

Banda Análise faz 
tributo à brasileira 

Legião Urbana

“Noite da Pizza” servirá 
15 variedades da massa

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A próxima edição da “Noi-
te da Pizza”, promovida pela 
Casa Transitória “Fabiano de 
Cristo”, terá 15 tipos da mas-
sa. O rodízio ocorrerá neste 
sábado (10), a partir das 20 
horas. O valor da entrada 
será de R$ 20,90 por pessoa.

Novamente, crianças me-
nores de cinco anos não pa-
gam para participar do evento 
e as de seis a 10 anos de idade 
podem comer pela metade do 
valor individual. A instituição 
aceitará pagamento com car-

Cardápio poderá ser consumido à vontade por R$ 20,90

Reprodução/Internet

tão de crédito. A noite gastronô-
mica acontecerá na sede da Casa 
Transitória, que fica na rua Frei 

Fabiano de Cristo, 555 – Crispim. 
Mais informações podem ser ob-
tidas pelo telefone: 3642-6277.

  “Feijoada Beneficente”do SOS
Colaborou com o texto: 

Dayane Gomes

O SOS (Serviço de Obras 
Sociais) de Pindamonhanga-
ba promoverá uma arreca-
dação de fundos com a  “Fei-
joada Beneficente”, que  será 
vendida no dia 17 de agosto 
(sábado). Cada ticket tem o 

valor de R$ 25. Aqueles que 
preferirem receber a porção 
em casa podem contratar o 
serviço de delivery, com taxa 
de entrega de R$ 3. Mais in-
formações e compras anteci-
padas estão disponíveis atra-
vés de contato telefônico com 
a organização: 3642-2787 ou 
3642-3023.

Entrega em domicílio pode ser solicitada por R$ 3

Reprodução/Internet

 

Feliz celebração!  

Além do evento “Blues na Praça Arte Encanto”, 
que ocorrerá nesta sexta e sábado, na Praça 

Sete de Setembro, em Pindamonhangaba, há uma série 
de atividades programadas para acontecer em toda a 
cidade.

Os shows da praça ficarão por conta de: ‘Big 
Shot Blues’ e ‘Black Blues Company’, na sexta (9); 
e Edu Souza, Thais Forni e ‘Paulo Meyer and The 
Thunderheads’, no sábado (10).

Ainda no sábado, haverá mais uma edição da “Noite 
da Pizza” na Casa Transitória “Fabiano de Cristo”; e 
show beneficente no Paineiras Country Club com a 
‘Queen Tribute Brazil’ – cover da banda britânica de 
rock –, e a Banda Análise, em homenagem a Legião 
Urbana; e DJ Alex Andrade.

No domingo (11), pela manhã, tem aula gratuita de 
zumba, no Parque da Cidade; e à tarde, o Bosque da 
Princesa receberá “O Circo da Vida” com um espetáculo 
que também é gratuito e aberto ao público.

Então é isso, “Dia dos Pais” chegando, é só escolher 
qual evento combina mais com sua família: blues na 
praça, rock no clube, espetáculo circense, noite da pizza, 
um passeio no parque ou um almoço em família... O 
importante é celebrar a data com alegria. 

Desejamos a todos os pais e familiares uma feliz 
celebração!
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“Ônibus da Saúde” fará atendimento 
odontológico nos bairros rurais

Avenida das Rosas recebe pavimentação asfáltica

Pindamonhangaba comemora 
13 anos da lei Maria da Penha

Para tornar o atendimento 
médico mais humanizado e pró-
ximo da área rural, o ônibus “No 
Caminho da Saúde” continua o 
seu cronograma de atendimen-
tos, agora com atendimento 
odontológico preventivo. Na pró-
xima segunda-feira (12), a equi-
pe atenderá o bairro Cerâmica, a 
partir das 9 horas.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, a intenção é levar atendi-
mentos de saúde para mais perto 
dos munícipes. Para as consultas 
médicas e de enfermagem, são 16 
vagas para o período da manhã e 
16 vagas para o período da tarde, 
por ordem de chegada. Para os 
atendimentos odontológicos, se-
rão 10 vagas por dia, para aplica-
ção de flúor, limpeza, diagnóstico 
e até mesmo curativos.

O “Ônibus da Saúde” reforça 
o atendimento à população das 
áreas mais distantes do centro. 
O prefeito Isael Domingues des-
taca que o resgate do ônibus, que 
estava parado há anos na Secre-
taria de Obras e Planejamento, é 
um dos objetivos concretizados 
com o atendimento para levar 
mais saúde para as áreas rurais 
de Pindamonhangaba. Automóvel estará no bairro Cerâmica na próxima segunda-feira (12)

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está finalizando, neste mês, 
as obras de adequações na aveni-
da das Rosas, em Moreira César. 
A via está recebendo a pavimen-
tação asfáltica e atende a solicita-
ção da população daquela região 
e entorno, que há cerca de 30 
anos reivindica essas melhorias.

Para a realização das obras, 
foram somados esforços, unindo 
equipes da Secretaria de Obras 
e Planejamento e Subprefeitu-
ra de Moreira César. Para que 
as equipes pudessem iniciar os 
serviços, foram realizados estu-
dos para solucionar os limites de 
confrontante entre a via projeta-
da e uma propriedade particular 
e, após consenso, foi possível a 
abertura da passagem de cerca 
de 1 km de extensão, com 13 me-
tros de largura, abrangendo cal-
çada com guias e sarjeta, bocas 
de lobo, ciclofaixa e vias de ida 
e de volta.

Em seguida foi feito o ater-
ro da área, nivelando a avenida, 

para então a instalação das guias 
e sarjetas em toda a extensão. 
Além disso, foi necessário reali-
zar a ligação de ramais a novas 
caixas de bocas de lobo, que pre-

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O município comemora o 13° 
aniversário da lei Maria da Penha 
neste sábado (10), das 9 ao meio-
dia, na praça Monsenhor Marcon-
des. O evento é promovido pelo 
Conselho da Mulher de Pindamo-
nhangaba, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Assistência 
Social, através do Creas - Centro 
de Referência Especializado da 
Assistência Social.

O evento é gratuito e contará 
com a presença de advogados 
que realizarão atendimento ju-
rídico, para auxiliar e orientar 
mulheres que queiram infor-
mações sobre o assunto. A lei 
foi criada no dia 7 de agosto de 
2006, e veio para garantir a pro-
teção de mulheres vítimas de 
violência.

Para a secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula Mi-
randa, essa comemoração é de 
suma importância porque ela 

significa uma grande conquista 
no que diz respeito ao amparo 
à mulher vítima de violência.  
“Com esse encontro, as mulhe-
res poderão tirar dúvidas sobre 
este assunto que, infelizmente, 
ainda perdura na sociedade”, 
disse a secretária.

Lei é considerada 
um marco no 

enfrentamento à 
violência contra 

as mulheres

Prefeitura 
concede até 
90% desconto 
sobre dívidas 
de tributos 
municipais

 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização Fazendária, 
termina neste mês o pro-
grama de anistia de até 
90% em tributos munici-
pais da dívida ativa.

O contribuinte ain-
da pode pagar à vista e 
requerer seu desconto ou 
parcelar o pagamento em 
até cinco vezes. O parce-
lamento em 5 vezes tem 
80% de desconto de juros 
e multas.  

Importante destacar 
que o valor da parcela não 
pode ser menor do que 
a UFMP (Unidade Fiscal 
do Município de Pinda-
monhangaba) que é R$ 
93,33 e a última parcela 
tem que ser quitada ainda 
neste ano.

Para ter direito à 
isenção, o contribuinte 
precisa estar em dia com 
os tributos municipais 
de 2019 e com os dados 
cadastrais atualizados. 
Os interessados devem 
procurar a Prefeitura de 
Pinda ou a Subprefeitura 
de Moreira César.

O Departamento de 
Receitas e Fiscalização 
Fazendária informa 
que o prazo final para 
requerer o benefício 
termina no dia 31 de 
agosto de 2019. Em caso 
de dúvidas ou para mais 
informações, o munícipe 
deve procurar a Praça de 
Atendimento da Prefei-
tura. 

cisaram ser construídas, para 
evitar alagamento.

Após todo esse processo, a 
previsão da Secretaria de Obras 
e Planejamento é encerrar a pa-

vimentação nos próximos dias. 
Na sequência, serão feitos a nova 
sinalização de trânsito na ave-
nida, horizontal e vertical, e o 
plantio de árvores. 

Pavimentação da via contempla uma antiga reivindicação dos moradores do local

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2º Secretário 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi  Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 

ORDEM DO DIA
27ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 136/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
que “Dispõe sobre o período de atendimento dos caixas de supermercados, hipermercados 
e estabelecimentos similares no município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 137/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Acrescenta o pa-
rágrafo único ao artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 5.638, de 28 de abril de 2014, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o processo de 
sucção em piscinas e dá outras providências”.
III. Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que 
“Concede o Título de Mérito Legislativo”.
IV. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas, que “Concede a Medalha Percy Newton de Lacerda César”.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunc iamentos  Pessoa i s :  con forme  inscr ição  dos  Senhores  Vereadores                                                                                                                                       
                                                     no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 136/2019 - Trata-se de projeto de 
lei com o objetivo de obrigar os supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares 
deste Município, a colocarem pessoal suficiente no setor de caixas para que o atendimento aos 
consumidores seja feito no prazo máximo de 15 (quinze) minutos.
Projeto de Lei nº 137/2019 - Esta propositura  visa acrescentar o parágrafo único ao artigo 1° 
da legislação citada. Isso para determinar que os dispositivos de segurança tenham padrão e 
qualidade reconhecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019 - Este Decreto tem o objetivo de conceder o Título 
de Mérito Legislativo a personalidade pelos relevantes serviços prestados ao município.
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2019 - Tem por finalidade homenagear radialista do 
município por sua atuação na comunicação pindamonhangabense.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP
Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 5 de agos-
to, a 26ª Sessão Ordinária de 
2019, a primeira após o reces-
so parlamentar. Constaram da 
Ordem do Dia três Projetos de 
Lei, sendo o primeiro, Projeto 
de Lei n° 80/2019, de autoria 
do vereador Professor Osval-
do Macedo Negrão (PR), que 
“Declara de Utilidade Públi-
ca a Associação Nous Escola 
Noética da Vinci (Consciência 
Plena)”. Em sua justificativa 
o edil destaca que esta é uma 
entidade voltada para a pro-
moção gratuita da Educação, 
do voluntariado, da saúde 
preventiva e da Cidadania, 
tendo enfoque no atendimen-
to de Crianças e Adolescen-
tes inclusive com registro no 
CMDCA (Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente) 
de nosso município. Segundo 
ele, a Associação tem todo o 
merecimento para ser Decla-
rada de Utilidade Pública pelo 
importante trabalho desen-
volvido, além do que preen-
che todos os requisitos legais. 
Professor Osvaldo enfatiza 
que a Educação é importan-
te para a transformação de 
crianças e adolescentes atra-

Câmara realiza primeira Sessão 
Ordinária do 2º semestre com três 

proposituras na Ordem do Dia
Todos os projetos de Lei que constaram na pauta foram adiados a pedido dos respectivos autores

vés de ações como a dessa 
Associação, onde se pode in-
centivar um futuro promissor 
para elas. Este Projeto de Lei 
foi adiado por 30 dias a pedi-
do do seu autor devido a falta 
da documentação solicitada.

A segunda proposta apre-
ciada, o Projeto de Lei n° 
132/2019, de autoria do ve-
reador Rafael Goffi Moreira 
(PSDB), que “Dispõe sobre a 
proibição de fornecimento de 
produtos plásticos de uso úni-

co nos locais que especifica, e 
dá outras providências”. Tam-
bém foi adiado por 20 dias 
pois receberá emenda ao pro-
jeto original. Pela proposta 
apresentada, o parlamentar 
justifica que os restaurantes, 
lanchonetes, bares e simila-
res, hotéis, motéis e vendedo-
res ambulantes do Município 
de Pindamonhangaba, estarão 
proibidos de fornecer a seus 
clientes copos, pratos, talhe-
res e agitadores para bebidas, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2019

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 4.604.417,55753.439,223.850.978,33

01 Legislativa 4.604.417,55753.439,223.850.978,33

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 10.850.000,001.550.000,009.300.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - Duodécimo Recebido

10.850.000,001.550.000,009.300.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 820.395,91139.795,09680.600,82

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 47.676,046.818,0140.858,03

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 47.317,606.839,5540.478,05

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 142.781,8021.701,99121.079,81

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 283.056,1440.838,85242.217,29

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 22.646,863.228,8719.417,99

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 25.595,924.380,8221.215,10

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 28.990,514.579,9724.410,54

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 112.651,0216.804,2495.846,78

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.090,75295,751.795,00

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 81,154,8276,33

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 6.605,281.975,484.629,80

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 100.902,8432.326,7468.576,10

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 761.667,04136.712,41624.954,63

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 714.604,36129.112,41585.491,95

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 40.858,036.818,0134.040,02

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 40.478,056.988,0533.490,00

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 125.844,1921.930,43103.913,76

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 242.217,2943.350,09198.867,20

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 19.417,993.233,7916.184,20

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 25.595,924.380,8221.215,10

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 28.990,514.579,9724.410,54

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113.807,6316.804,2497.003,39

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.090,75295,751.795,00

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 41,470,0041,47

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 81,154,8276,33

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 6.605,281.975,484.629,80

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 68.576,1018.750,9649.825,14

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.062,687.600,0039.462,68

2018 Restos a Pagar de 2018 47.062,687.600,0039.462,68

DISPONIBILIDADES 53.197,35 DISPONIBILIDADES 6.357.508,67

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 53.197,35 Banco 6.357.508,67

Recurso Disponível 53.197,35 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 6.357.508,67

TOTAL GERAL 11.723.593,26 TOTAL GERAL 11.723.593,26

FABIANO ROSA DO AMARAL FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 830.938.268-53
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2019

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 4.604.417,55753.439,223.850.978,33

01 Legislativa 4.604.417,55753.439,223.850.978,33

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 10.850.000,001.550.000,009.300.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - Duodécimo Recebido

10.850.000,001.550.000,009.300.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 820.395,91139.795,09680.600,82

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 47.676,046.818,0140.858,03

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 47.317,606.839,5540.478,05

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 142.781,8021.701,99121.079,81

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 283.056,1440.838,85242.217,29

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 22.646,863.228,8719.417,99

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 25.595,924.380,8221.215,10

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 28.990,514.579,9724.410,54

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 112.651,0216.804,2495.846,78

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.090,75295,751.795,00

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 81,154,8276,33

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 6.605,281.975,484.629,80

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 100.902,8432.326,7468.576,10

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 761.667,04136.712,41624.954,63

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 714.604,36129.112,41585.491,95

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 40.858,036.818,0134.040,02

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 40.478,056.988,0533.490,00

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 125.844,1921.930,43103.913,76

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 242.217,2943.350,09198.867,20

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 19.417,993.233,7916.184,20

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 25.595,924.380,8221.215,10

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 28.990,514.579,9724.410,54

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113.807,6316.804,2497.003,39

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 2.090,75295,751.795,00

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 41,470,0041,47

5.2.11.99.0004 CRÉDITOS DE TELEFONIA 81,154,8276,33

5.2.31.01.0001 DEPÓSITO JUDICIAL 6.605,281.975,484.629,80

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 68.576,1018.750,9649.825,14

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.062,687.600,0039.462,68

2018 Restos a Pagar de 2018 47.062,687.600,0039.462,68

DISPONIBILIDADES 53.197,35 DISPONIBILIDADES 6.357.508,67

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 53.197,35 Banco 6.357.508,67

Recurso Disponível 53.197,35 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 6.357.508,67

TOTAL GERAL 11.723.593,26 TOTAL GERAL 11.723.593,26

FABIANO ROSA DO AMARAL FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

CONTADOR PRESIDENTE

CRC: 1SP268781/SP CPF: 830.938.268-53

GeoSIAP - CÂMARA PINDA Página 1 de 1

de plásticos descartáveis ou 
de uso único. Em lugar dos 
produtos plásticos poderão 
ser fornecidos outros com a 
mesma função, em materiais 
biodegradáveis, compostá-
veis e/ou reutilizáveis, a fim 

de permitir a reciclagem e 
impulsionar a transição para 
uma economia circular. 

O terceiro e último Proje-
to que deveria ser apreciado, 
o Projeto de Decreto Legisla-
tivo n° 04/2018, também de 
autoria do vereador Rafael 
Goffi Moreira, que “Concede 
o Título de Cidadão Pindamo-
nhangabense”, ao ex-deputa-
do estadual, Antonio de Sousa 
Ramalho, o Ramalho da Cons-
trução, pelos relevantes servi-
ços prestados ao Município de 
Pindamonhangaba, enquanto 
deputado, assistindo os diver-
sos segmentos sociais, objeti-
vando o desenvolvimento de 
nossa cidade, apresentando 
e enviando verbas através de 
emendas parlamentares, bem 
como intercedeu junto ao Go-
verno Estadual por Pindamo-
nhangaba. Esta propositura 
foi adiada aguardando o re-
torno do homenageado que se 
encontra em viagem, impos-
sibilitando de receber a justa 
homenagem.



cultura e lazer
Tribuna do NortePindamonhangaba, 9 de agosto de 2019
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“Circo da Vida” chega a 
Pinda neste domingo

Parque da Cidade recebe aula 
de zumba neste domingo

Museu Histórico realiza 
oficinas de moldes, 
cerâmica e vídeo

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Bosque da Princesa re-
cebe neste domingo (11), o 
“Circo da Vida”, às 15 horas. 
O espetáculo é gratuito e será 
aberto ao público. 

O “Circo da Vida” conta com 
os palhaços Alecrim, Alicate e 

Cerejinha, que juntos criam 
um espetáculo circense com 
mágicos, atiradores de facas e 
trazem muitas histórias diver-
tidas para toda família. 

A peça aborda temas como 
proteção ao meio ambiente, 
segurança das crianças em 
casa e a importância da 
União de toda a humani-

dade em prol de um mundo 
cada vez melhor para to-
dos.  

O “Circo da Vida” também 
se apresentará no dia 23 de 
agosto (sábado), no CEU das 
Artes, às 15 horas. O evento é 
viabilizado pela Secretaria de 
Cultura e Turismo de Pinda-
monhangaba.  

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Para agitar ainda mais os 
fins de semana, o Parque da 
Cidade recebe neste domingo 
(11), o “Zumba na Cidade”, às 9 
horas, com a professora Karina 
Silva. O evento é uma realiza-
ção do Fundo Social de Solida-
riedade com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

A zumba é um exercício físi-
co aeróbico baseado em movi-
mentos de danças latinas, como 
o merengue, a salsa, o reggae-
ton, entre outros. A aula mis-
tura dança e ginástica, elimina 
muitas calorias e melhora a 
saúde. Na atividade, as pessoas 
dançam os mais diversos rit-
mos, acompanhando as coreo-
grafias com facilidade.

Quem tiver interesse em 

participar das aulas, é só com-
parecer no Parque da Cidade, 
sempre no segundo domingo 
do mês. É sugerido que os par-
ticipantes levem uma toalha e 
uma garrafa de água.

Além da Zumba, aulas de 
Yoga também estão sendo re-
alizadas pelo Fundo Social de 
Solidariedade, no Parque da 
Cidade, todo último domingo 
do mês.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico e Pedagó-
gico D. Pedro I e D. Leopoldina 
está com inscrições abertas para 
a oficina de Moldes e Mosaicos, a 
oficina de Cerâmica e a oficina de 
produção de vídeo. Os cursos são 
uma realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. 

São 5 vagas para a oficina de 
moldes e mosaicos que acontece 
todas as sextas-feiras, das 14 às 

16 horas. 5 vagas para a oficina 
de cerâmica que é realizado todo 
sábado, das 9 às 11 horas. Já a ofi-
cina de produção de vídeo conta 
com 10 vagas e acontece às sex-
tas-feiras, das 15 às 17 horas. As 
oficinas já acontecem desde abril 
e seguem até novembro deste 
ano. Todas as vagas são remanes-
centes.

As inscrições para as oficinas 
podem ser feitas pelo telefone: 
3648-1779 ou pelo e-mail: histo-
rico@pindamonhangaba.sp.gov.
br. Podem participar pessoas 
maiores de 12 anos. 

Estão abertas as inscrições para 
instituições interessadas em participar 
da celebração de “7 de Setembro”

Pindamonhangaba está prepa-
rando as comemorações da Inde-
pendência do Brasil e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultura, está 
com as inscrições abertas para as 
instituições que queiram partici-
par dos desfiles cívico-militares.

Neste ano, além do tradicional 
desfile dia 7 de setembro – que 
será realizado mais uma vez na 
avenida Albuquerque Lins, a par-
tir da praça 7 de Setembro – está 
confirmado o desfile em Moreira 
César, no dia 6 de setembro, tam-
bém no mesmo local: avenida das 
Margaridas, no Vale das Acácias. 
A novidade será um terceiro local 
de desfile: o bairro Araretama, 
no dia 31 de agosto. O novo local 
se deu devido ao grande número 
de alunos da Rede Municipal de 
Ensino que normalmente não te-
riam oportunidade de participar 

do desfile no centro da cidade. 
São cerca de 3 mil estudantes so-
mente do Ensino Infantil e Fun-
damental naquela região.

O Departamento de Cultura já 
se reuniu com representantes da 
Prefeitura e militares e a progra-
mação será definida após a ade-
são das entidades interessadas 
em participar da comemoração. 
Permanece confirmada a ceri-
mônia de hasteamento das ban-
deiras no obelisco da praça Mon-
senhor Marcondes, no dia 7, às 
8 horas. Os desfiles, nas três re-
giões da cidade, estão programa-
dos para terem início às 9 horas.

Para se inscrever, a instituição 
interessada deve entrar em con-
tato com o Departamento de Cul-
tura, que fica no Palacete 10 de 
Julho, rua Deputado Claro César, 
33, centro. Telefones 3642-1080 
e 3643-2690. 

 Os desfiles serão realizados, mais uma vez, a partir da 
praça Sete de Setembro

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



DECRETO Nº 5652, de 15 de maio 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$ 1.782.000,00
(um milhão setecentos e oitenta e dois 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, 15 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 15 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

















            


          
         

































 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   



   

 



   

 






   

 



   

 



   

 



   





 



   

 



   

 



   

 



   

 



   



   

 



   

 



   

 



   



   



   






   

 



   

 



   

 



   

 



   



   

 



   



   



   

 



   

















            
          
        


       


































 



   

 



   

 



   

 



   

 



   





 



   

 



   

 



   

 



   

 



   



DECRETO Nº 5654, de 23 de maio de 2019.

Dispõe sobre a transposição de recursos orça-
mentários.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos inc. III do art. 11, da Lei 
Municipal nº 6145, de 28 de junho de 2018,

DECRETA:

Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamen-
tários no valor de R$ 502.000,00 (quinhentos e 
dois mil reais), para adequação orçamentária 
do Executivo, no corrente exercício, para aten-
der as dotações orçamentárias constantes da 
Tabela I.

Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo an-
terior serão cobertos com os recursos prove-

nientes 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, 23 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 23 de maio de 

2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
















           
           


              
         



   





























 



   

 



   

 



   

 



   





 



   



DECRETO Nº 5656, de 31 de maio 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 6º,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no Departamento de 
Finanças e Orçamento da Prefeitura do 
Município de Pindamonhangaba um crédito no 
valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco 
mil reais), para atender as dotações orçamen-
tárias 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, 31 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 31 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSElhO MuNICIPAl 
DE TuRISMO DE 

PINDAMONhANgABA- 
COMTuR 

CONVOCAÇÃO PARA A 27ª REuNIÃO 
ORDINÁRIA

gESTÃO 2018/2020
O Conselho Municipal de Turismo de 
Pindamonhangaba- COMTUR, através de 
sua Presidente,
CONVOCÃO:
1 - Os Conselheiros e Conselheiras do 
COMTUR - Gestão 2018/2020, e toda 
população
Para a 27ª reunião ordinária, a saber:
Data:  13/08/2019
local da Reunião:         Auditório do 
Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro 
César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 
12400-220
Horário:  17:30 h (duração máxima 1h 30 min 
horas).
PAuTA DA REuNIÃO:
1 - APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI 
DO FUNDO
3 - RESPOSTA DA CETESB SOBRE 
POLUIÇÃO DOS RIOS
4 - INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2019.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

CONSElhO MuNICIPAl DE 
ASSISTêNCIA SOCIAl 
CONVOCAÇÃO – 8ª 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 
“8ª Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta 
vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Atas
• Alteração do Plano de Trabalho - IGD 2019

• Conferência Municipal de Assistência Social 
– informações da Comissão
• Informes Gerais
Dia: 14/08/2019 (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.br ou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSElhO MuNICIPAl DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOlESCENTE – 

CMDCA
CONVOCAÇÃO – 16ª 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 “16ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem 
a seguir:
Pauta:
1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Retorno de solicitações do Ministério 
Público;
3. Eleição dos Conselheiros Tutelares;
4. Solicitação de munícipe;
5. Planejamento Orçamentário FUMCAD/
CMDCA;
6. Aprovação de Resolução;
7. Edital FUMCAD
8. Informes Gerais.
Data:  13/08/2019 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

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 gERAl Nº 5.225, DE 07 DE 
JuNhO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do art. 18 do 
Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, e 
item 18 do Convênio nº 01/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os senhores a seguir 
indicados para constituírem Comissão 
Acompanhamento do Convênio nº 01/2018 
para fiscalização e monitoramento dos 
serviços prestados pela Santa Casa de 
Misericórdia:
I - Secretaria de Saúde e Assistência Social
- Mariana Prado Freire 
- Gislaine Cristina da Silva Costa
II – Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba:
- Luciano Rodrigues Nascimento
- Fábio Lemes
III – Conselho Municipal de Saúde
- Rogéria de Fátima do Nascimento Braga
- José Donizete Azevedo
IV – Câmara Municipal de Vereadores
- Vereador Rafael Goffi Moreira
- Vereador Jorge Pereira Alves 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando a Portaria Geral 
nº 5.062, de 08 de agosto de 2018.
   Pindamonhangaba, 07 de junho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

07 de junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO

PORTARIA INTERNA Nº 10.754, DE 03 DE 
JuNhO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 007/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 26 de abril de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 03 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 

03 de junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal 
de Negócios Jurídicos

PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO

PORTARIA INTERNA Nº 10.755, DE 03 DE 
JuNhO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 003/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 26 de abril de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 03 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 

03 de junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de 
Negócios Jurídicos

 PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO
PORTARIA INTERNA Nº 10.775, DE 05 DE 
JulhO DE 2019. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão 
Processante, nos termos do Memorando nº 
400/2019-Disciplinares, RESOlVE sobrestar 
o Processo Administrativo Disciplinar nº 
003/2018, a contar de  11 de junho de 2019, 
por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 11 de junho de 
2019.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de julho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

 

PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO
PORTARIA INTERNA Nº 10.776, DE 05 DE 
JulhO DE 2019. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão 
Processante, nos termos do Memorando nº 
399/2019-Disciplinares, RESOlVE sobrestar 
o Processo Administrativo Disciplinar nº 
007/2018, a contar de 11 de junho de 2019, 
por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 11 de junho de 
2019.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de julho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal 

de Negócios Jurídicos

 PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO
PORTARIA INTERNA Nº 10.777, DE 05 DE 
JulhO DE 2019. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão 
Processante, nos termos do Memorando nº 
418/2019-Disciplinares, RESOlVE sobrestar 
o Processo Administrativo Disciplinar nº 
004/2018, a contar de  11 de junho de 2019, 
por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 11 de junho de 
2019.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de julho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

 PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO
PORTARIA INTERNA Nº 10.778, DE 05 DE 
JulhO DE 2019. 

Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do 
Memorando nº 340/2019-DRH, e decisão 
do Secretário Municipal de Administração, 
RESOlVE Anular a Portaria Interna nº 
10.717, de 09 de abril de 2019, que designou 
a comissão de abertura do Processo 
Administrativo Disciplinar.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de julho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

 

PREFEITuRA MuNICIPAl DE 
PINDAMONhANgABA

ESTADO DE SÃO PAulO
PORTARIA INTERNA Nº 10.779, DE 11 DE 
JulhO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei 
Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015, no art. 11A do Decreto nº 5.396, de 
11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo 
Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017 
c/c §3º do art. 12 da Lei Municipal nº 6.184, 
de 19 de dezembro de 2018, nos termos da 
determinação do Secretário Municipal de 
Administração no Memorando nº 006/2019 
da Corregedoria GCM, para instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar,

RESOlVE:

Art. 1º Designar os servidores Douglas 
Marcelo da Silva (Presidente), André Alves 
de Souza e Débora Helena Gonçalves 
(Membros) para comporem a comissão de 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPlINAR em face do servidor Fabio 
Hercules Martinez, matrícula 486600, guarda, 
lotado na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública / Guarda Civil Metropolitana, a fim de 
apurar conduta de embriaguez em local de 
trabalho, caracterizando violação a proibição 
prevista no art. 10, inc. XXI da Lei Municipal 
nº 5.751/2015.

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de julho de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Maria Cristina Ferreira Mariano
Corregedora da guarda Civil 

Metropolitana

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 11 de julho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos
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Criado há quase dois 
anos, o “Fios de Solidarie-
dade” é uma parceria entre 
o Fundo Social de São Pau-
lo (FUSSP) com o Instituto 
do Câncer do Estado de São 
Paulo. O projeto confeccio-
na de próteses capilares 
para serem doadas para 
pacientes.

A ação leva autoestima 
às mulheres que perderam 
suas madeixas durante o 
tratamento quimioterá-

“Fios de Solidariedade” produz próteses 
capilares para pacientes com câncer

Mais de 100 pessoas aprenderam a confeccionar o produto a ser entregue pelo Instituto do Câncer do Estado

pico. “É muito mais que 
só uma questão estética é 
uma questão de saúde e de 
bem-estar”, afirma Pietra 
Bertolazzi, do Fundo Social, 
que cria as próteses e tam-
bém qualifica outras pesso-
as que querem aprender o 
ofício.

O curso promovido pelo 
FUSSP tem 15 dias de dura-
ção e para participar é pre-
ciso ter mais de 16 anos e 
noções de costura. Todas as 

mechas doadas são enca-
minhadas e cadastradas e 
o doador recebe o número 
de identificação. Assim, ele 
pode acompanhar o cami-
nho do seu cabelo até a en-
trega a um paciente. “Como 
professora nesta arte de fa-
zer prótese capilar para os 
pacientes é muito impor-
tante porque a gente vê a 
alegria de cada uma delas”, 
conta a professora Simone 
Cristina. 

Durante esses quase 
dois anos, 109 pessoas de 
quatro municípios foram 
qualificadas. “De todos os 
trabalhos que a gente faz 
aqui, este é o que o que 
fica muito no coração por-
que a gente trabalha com 
o resgate da autoestima 
dessas mulheres”, disse 
Flávia Crema, do Fundo 
Social. “É como se eu ti-
vesse renascido porque 
o cabelo significa muito 

para a mulher”, conta a 
paciente Rosangela Oli-
veira, que recebeu uma 
prótese capilar confeccio-
nada pelo projeto.

No “Fios de Solidariedade”, doador pode 
acompanhar confecção e entrega da peruca

Ane Souza
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Confeiteira pindense compete em 
programa televisivo “Bake Off Brasil”

Fundo Social de Pinda inicia arrecadação 
de brinquedos para “Dia das Crianças”

Curso gratuito 
de cabeleireiro 
tem vagas 
abertas

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

O  SOS (Serviço de Obras 
Sociais) de Pindamonhanga-
ba está recebendo matrículas 
para  curso de cabeleireiro. A 
o�icina compreenderá técni-
cas para tratamento de cabe-
los masculinos. A capacitação 
é gratuita e tem vagas limita-
das. As aulas são programadas 
para acontecer as segundas 
e quartas-feiras, das 19 às 21 
horas.

As inscrições devem ser fei-
tas pessoalmente, com apre-
sentação de RG e comprovante 
de residência na sede do SOS, 
localizada na rua Frederico 
Machado, 270 – São Benedito. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3642-2787.

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

Carolina Teixeira integra o 
time de 16 competidores da atual 
edição do “Bake Off Brasil - Mão 
na Massa”. A quinta temporada da 
competição televisa exibida pelo 
SBT começa neste sábado (10), 
a partir das 22h30. A pindense 
concorre ao título de “Melhor 
Confeiteiro Amador do Brasil”.

A atração semanal tem como 
apresentadora Nadja Haddad e 
os jurados são a chef confeiteira 
Beca Milano e o padeiro Olivier 
Anquier. A participante de Pinda-
monhangaba enfrentará provas 
criativas e de reprodução, que en-
volvem técnicas e combinação de 
sabores, ao longo dos episódios. 
A cada programa, um competidor 
é eliminado e outro ganha o aven-
tal azul de “Mestre Confeiteiro” 
por ser o destaque nos desa�ios.

A chef Carolina demonstra 
aptidão pela área gastronômica 
em suas redes sociais. Ela é pro-
prietária da confeitaria “Carolli-
ces” em Pindamonhangaba, tra-
balhando na confecção de bolos, 
cupcakes, ovos de páscoa e diver-
sos doces.

Próxima temporada do reality show culinário estreia neste sábado (10)

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhangaba 
inicia, na próxima terça-feira 
(13), uma campanha de arre-
cadação de brinquedos novos 
e usados em bom estado, para 
serem doados às crianças ca-
rentes do município em outu-
bro, comemorando o “Dia das 
Crianças”.

Com o tema “Brinquedo 
doado, sorriso renovado”, a 
campanha terá caixas distri-
buídas no comércio, faculda-
des, indústrias e outros locais 
que desejarem fazer parte da 
campanha. Outro ponto de 
coleta será a sede do Fundo 
Social de Solidariedade, loca-
lizada na rua Deputado Claro 
César, 53 - centro. Mais infor-
mações poderão ser obtidas 
no Fundo Social, pelo telefone 
3643-2223.

“Fazer o bem ao próximo é 
fazer o bem a nós mesmos. Te-
nho certeza que mais uma vez 
poderemos contar com a soli-
dariedade dos moradores de 

Pindamonhangaba. Estão todos 
convidados a integrar nossa 
campanha e também a fazer sua 
doação. O sorriso de uma crian-
ça vale todos os nossos esforços, 

principalmente as crianças que 
mais necessitam”, destacou a 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues.

Inscrições para os Jomi começam nesta segunda-feira
Colaborou com o texto: Victor 

Gobbo

As inscrições para a 17ª edição 
dos Jomi ( Jogos Municipais do Idoso) 
podem ser realizadas a partir de se-
gunda-feira (12) e seguem até sexta-
feira (16). A competição começará no 
dia 21 de agosto, com a cerimônia de 
abertura no Ginásio de Esportes Juca 
Moreira, às 18 horas.

As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira “João do Pulo”, 
Centro Esportivo José Ely de Miranda 
“Zito” (Moreira César), e Ginásio de 
Esportes Araretama; dentro do horá-
rio de funcionamento: 8 às 11h30 e 

14 às 17h30. As primeiras 500 inscri-
ções terão direito a camiseta. 

Podem participar dos Jomi atletas 
acima de 50 anos de idade. As esco-
lhas das modalidades como: atletis-
mo, vôlei, natação, truco, bocha, tênis 
de mesa e muito mais, são realizadas 
no momento da inscrição.

Os jogos têm como papel valorizar 
as relações entre os idosos, aumentar 
a autoestima, fugir da rotina e propor-
cionar mais lazer e qualidade de vida, 
demonstrando ser mais do que uma 
competição. A realização do evento é 
da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, e do Fundo Social de 
Solidariedade. 

Interessados podem entregar doação na sede do FSS

Carolina Teixeira disputa o título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil”

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A chef expõe seus trabalhos nas 
redes sociais
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Ainda dá tempo...

... de parabenizar a lindíssima Thamires 
César, aniversariante do último dia 29 de 
julho. Alegria, sabedoria e muitas conquis-
tas é o que sua mãe Rosana, seu pai Mar-
celo, seu noivo Pedro, seus avós e todos os 
seus familiares e amigos desejam.

Solidariedade

Durante o mês de julho, a equipe do 
jornal Tribuna do Norte realizou uma 
gincana interna para arrecadação de 

agasalhos. A premiação simbólica foi en-
tregue, no último dia 2 (sexta-feira), pela 
presidente do Fundo Social de Solidarie-

dade, Cláudia Vieira Domingues – que 
agradeceu a colaboração e a iniciativa 

dos servidores nesta nobre causa.  

Duplo parabéns  
    
Para os jornalistas Aline Gomes e 

Giovanni Romão – leoninos convictos. 
Eles completaram mais um ano de vida 
neste mês e comemoraram ao lado dos 
colegas da Communicare e dos familia-
res. Todos desejam muita luz, muita paz 
e muita sabedoria.  

Renovações

Novas energias para Rose Guatura. 
Esses são os votos de felicitação à ani-
versariante do dia 9 de agosto!

Chuvas de bênçãos 

Na vida da professora Maria Letícia 
Fujarra de Paula Santos, aniversariante 
deste sábado (10). Seus �ilhos Taíssa, Vítor 
e Vitória, seu esposo Nilson Luis e todos os 
seus amigos e familiares desejam um novo 
ciclo repleto das bênçãos do Pai.   

Bençãos sem fim!

Quem aniversariou nesta semana foi 
o reverendo Lucas Antunes, pastor su-
perintendente da Igreja do Evangelho 
Quadrangular de Pindamonhangaba. Ele 
completou mais um ano de vida no dia 5 
e recebe todo o carinho e votos de felici-
dades da esposa Ednalva (foto), dos �ilhos 
Lucas Gustavo e Emanuelly e de todos os 
membros da igreja.

Inauguração

Foi inaugurada, nesta semana, a Oral Unic Taubaté que atenderá toda a região. A 
clínica é especializada em implantodontia e procedimentos de estética orofacial. 

Na foto, os sócios da Oral Unic, Rafaela Garcia, Rafael Estima, Lucas Faria Morini Lou-
renço, Sebastião Saturnino, Eduardo Elias de Oliveira, Carlos Renato Franco e Bruno Aiello.

Felicidade

Tudo de bom para Manu Carriço, ani-
versariante do dia 9 de agosto. Recebe o 
abraço dos familiares e amigos! Parabéns!

Feliz Aniversário

Muita felicidade para Irene Molinari Vieira, que completa 92 anos neste dia 9 de 
agosto, recebendo o carinho dos �ilhos Silvia (com ela na foto), Sebastião e Marcelo, 
noras, genro, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Parabéns!

Alegria e música boa 

É o que a família e os amigos do músico Maurício Folter (na foto com a 
namorada e cantora Lia Oliveira) desejam pela passagem do seu aniversário, 
no próximo domingo (11). Felicidades!
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