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Editorial

Registro
Cultural

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986

APL bem representada em certame literário no Paraná 
A ALAP - Academia de Letras e Artes de Paranavaí (Para-

ná), em sessão solene realizada no último dia 10, apresentou 
o resultado do III Concurso ALAP “Paranavaí Literária”. Na 
leitura dos trabalhos selecionados e seus autores, uma gra-
ta surpresa para a APL-Academia Pindamonhangabense de 
Letras: dois de seus membros, a Rhosana Dalle e o Maurício 
Cavalheiro, estão entre os laureados, cuja premiação ocorre-
rá no dia 31 de outubro em comemoração ao “Dia Nacional 
da Poesia (Paranavaí é considerada a “Cidade Poesia”).

Rhosana é uma das premiadas na categoria Poemas Temá-
ticos com o poema “Castelo de Areia”. Maurício na categoria 
Microconto com a produção literária denominada “Flagran-
te” e também na categoria Haicais com “A lua se enrosca”.
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Ilustração

Poetisa atriz
Em tempo, registramos o 

ecletismo artístico-literário da 
poetisa, escritora e atriz Rhosana 
Dalle com a obtenção da 2ª colo-
cação na categoria “Interpreta-

ção” no XIII Festipoema (Festival 
de Poemas de Pindamonhangaba) 

– versão 2019.

Grupo de Estudos 
Guimarães Rosa

Continua assíduo e atuante o grupo de 
estudos criado pelos acadêmicos Paulo 
Tarcizio e Anamaria Jorio na sessão ple-
nária solene da APL- Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, sob a presidência 
da escritora Bete Guimarães, no dia 26 de 
fevereiro de 2016. A proposta da criação 
foi adquirir novos conhecimentos relacio-
nados à vida e obra de um dos mais impor-
tantes escritores brasileiros: João Guima-
rães Rosa (1908-1967).

Rhosana vestida a caráter para a interpretação que lhe 
valeu a premiação

Na foto, tendo à frente o quadro do patrono do grupo, os fiéis 
membros: Paulo Tarcizio, Anamaria Jorio, Lanna Santos, Ricardo 
Estevão. Ana Maria iadeluca e Rute Eliana no encontro mais 
recente, realizado no Palacete 10 de Julho (sede APL)

Divulgação
Divulgação

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.818, DE 17 DE SETEMBRO 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 e nos termos da determinação do Secretário Municipal de 
Administração nos autos do Processo Interno nº 11.275/2019 para instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregório das Chagas (Presidente), Rosely Silvana Moreira e Talita de Lima Melo 
(Membros) para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do 
servidor José Bráulio Brito Ribeiro, matrícula 847671, agente de controle vetor, lotado na Secretaria Municipal da 
Saúde/ Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, a fim de apurar inassiduidade habitual, conforme 
relatado no Processo Interno nº 11.275/2019 com fulcro nos artigos 24, III,  e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

                          
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.825, DE 23 DE SETEMBRO 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 
008/2018 para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 25 de 
setembro de 2019, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.826, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei 
Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, Resolve retificar a Portaria Interna nº 10.798, de 12 de agosto de 2019, 
onde se lê: “Thiago Castro Casali” leia-se: “Thiago de Castro Casali”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Curso “Reinvente” de Elétrica 
Básica está com últimas vagas

O curso “Reinvente de Elétri-
ca Básica”, realizado pelo Fundo 
Social de Solidariedade, está com 
vagas abertas. Inscrições e curso 
são gratuitos.

Serão duas turmas, sendo das 
8 às 12 horas e outra das 13 às 
16h30. As inscrições devem ser 

realizadas na sede do Fundo So-
cial de Solidariedade, que fica 
na rua Deputado Claro César, 53, 
centro.

O curso é voltado para 
maiores de 16 anos e as aulas 
serão no polo “Reinvente”, lo-
calizado na avenida Albuquer-

que Lins, 138 (fundo do PAT).  
Mais informações podem ser 

obtidas pelo telefone 3643-2223.
Os cursos “Reinvente” são 

uma realização do Fundo Social 
de Solidariedade como uma for-
ma de capacitação e opção de ge-
ração de renda para a população.

Divulgação

“Conecta Escola Senac” propõe 
vivência para alunos e familiares 

A unidade do Senac em Pindamonhangaba 
realizará, no sábado (19), das 10 às 13 horas, o 
“Conecta Escola Senac” – que tem por proposta 
principal apresentar seu curso de Ensino Médio 
Técnico em Informática e conectar o aluno ao 
mundo do trabalho.

O evento é gratuito e de acordo com a insti-
tuição, os alunos poderão conferir, na prática, 
temas relevantes da área de tecnologia da infor-

mação, como linguagem de programação, mon-
tagem de computador, criação de websites e 
robótica. Já os pais e familiares presentes parti-
ciparão de debates sobre educação e orientação 
profissional dos filhos.

O Senac Pinda fica na rua Suiça, 1.255, no 
bairro Santana. 

Inscrições e outras informações em: www.sp.
senac.br/pindamonhangaba

Nossos filhos e seus professores         
E a semana pós-feriado se inicia já com outra 

data comemorativa: hoje, 15 de outubro é “Dia dos 
Professores” – a profissão que forma todas as outras 
profissões. 

Por aqui, estamos sempre abordando temáticas 
relacionadas à educação e o papel transformador 
que ela tem na sociedade e claro, os professores são 
fundamentais nesse processo. 

De uma forma muito singela, mas bem 
significativa, celebramos a data contando a história 
de uma professora, que resume não só a alegria 
de estar em uma sala de aula, mas demonstra que 
em todas as profissões a dedicação, o empenho, a 
perseverança e o “acreditar no sonho” são peças-
chaves no mercado de trabalho; e que todo ser 
humano conhece ‘a dor e a alegria de ser o que é’.

Que neste dia (e que em todos os outros também), 
possamos refletir sobre “que filhos estamos levando 
aos nossos professores?”.

Porque o inverso – na maioria das vezes –, fazemos 
cotidianamente. Estamos sempre questionando 
quem são os professores dos nossos filhos. Quais são 
os livros e as obras que eles estão estudando. Quem 
são os governantes e quem são os profissionais que 
decidem a grade curricular. Mas que perfil de aluno 
estamos levamos ao ambiente escolar nem sempre 
paramos para questionar... 

Que hoje não seja mais uma daquelas datas 
comemorativas apenas para parabenizarmos os 
homenageados, mas que seja repleta de reflexão e de 
mudanças. 

Feliz ‘dia do que transfere o que sabe e aprende o 
que ensina’!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
208/2019 (PMP 27276/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de projetor 
multimídia, impressora multifuncional a 
laser e telefone sem fio com base”, por 
alteração do termo de referência, para nova 
abertura no dia 08/11/2019, com entrega 
dos envelopes às 14h e início da sessão às 
14h30. O novo edital estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Prezados Servidores!!
A Secretaria Municipal de Administração 
informa o cronograma de entrega 
das Cestas Básicas, referentes ao mês 
deOutubro/2019, que serão entregues 
pelo Setor de Almoxarifado Central, conforme 
abaixo:
- No período de 29/10 até 01/11, das 08h00 
às 17h00; e,
- No período de 04/11 até 08/11, das 08h00 às 
11h40 e das 13h30 às 16h40.
Haverá, também, entrega 
de cestas na Subprefeitura de Moreira César, 
para facilitar aos servidores que residem ou 
trabalham naquela região. 
A intenção é atender da melhor maneira 
possível a todos os servidores e seus 
familiares. 
Salientamos que este período não será 
prorrogado em hipótese alguma.
Solicitamos dessa forma, que todos os 
servidores se atentem as datas e horários, 
para que possamos nos adequar e fazer um 
trabalho mais eficiente.

Agradecemos a atenção e colaboração 
de todos!

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE 
DE LETRAS 

Edital de Convocação

Ficam convocados todos os membros da 
Academia Pindamonhangabense de Letras 
para a Assembleia Geral que será realizada 
no dia 25 de outubro de 2019, na sede da 
entidade, sita à Rua Deputado Claro César nº 
33, no Centro de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo.
A Assembléia está marcada para as 18:30 
horas em primeira convocação. Caso 
haja necessidade, haverá uma segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos após, com 
qualquer número de acadêmicos presentes.
Na pauta, eleição dos membros do Conselho 
Diretor e, em seguida, serão eleitos os 
membros do Conselho Consultivo.
As chapas interessadas em participar desta 
eleição devem estar completas, sendo 
que para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente tem que ser membros Titulares, e 
deverão ser entregues até a véspera (dia 24) 
no endereço acima citado.
E de acordo com o § 1º do artigo 20, capítulo 
6º do Estatuto, somente poderão concorrer e 
votar, o acadêmico que estiver gozando de 
capacidade total com a entidade.

Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019

Elisabete Nogueira da Silva Guimarães
Presidente

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 
PARA OS REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 
2019/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA DE 
PINDAMONHANGABA.

 
A Secretaria de Assistência Social, na pessoa 
de sua Secretária, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas, 
Considerando a Lei Municipal 4.682 de 12 de 
setembro de 2007 e suas alterações, 
Considerando a reunião de 03 de setembro 
de 2015, 
Considerando o parágrafo 4º do artigo 4º da 
lei 4382 que diz:
“Os representantes da sociedade civil serão 
eleitos em Assembléia Geral, especialmente 
convocada por edital público, dentre as 
pessoas indicadas pelas entidades não 
governamentais de atendimento e defesa dos 
portadores de deficiência e pelos movimentos 
comprometidos com esta causa.”
CONVOCA:
 As entidades sociais e 
os movimentos sociais, que tenham 
envolvimento com a causa da pessoa com 
deficiência para o credenciamento visando 
à participação na Assembleia para a eleição 
dos representantes da sociedade civil 
que deverão integrar o CMPD – Conselho 
Municipal da Pessoa com deficiência no 
biênio 2019/2021, cujas normas são regidas 
pelo presente Edital.

DA CONVOCAÇÃO
1. Ficam convocadas as entidades não 
governamentais de atendimento e defesa 
da pessoa com deficiência e os movimentos 
comprometidos com a causa da pessoa com 
deficiência, e as entidades de classe para 
votarem e serem votados a uma das 04 
(quatro) vagas para conselheiros titulares e 
respectivos suplentes, seguindo ordem de 
classificação decorrente na votação. 
a) Entende-se por Entidades não governamentais 
de atendimento e defesa da pessoa com 
deficiência, aquelas registradas e/ou inscritas em 
Conselhos Municipais de Direitos;
b) Entende-se por Movimentos comprometidos, 
todas as organizações constituídas ou não 
juridicamente, que comprovem sua atuação 
na cidade, na área da pessoa com deficiência, 
devendo apresentar a seguinte documentação:
b.1) Existência mínima de 12 (doze) meses, 
comprovada por manifestações públicas 
ou declaração de autoridades públicas ou 
reportagens que comprovem a atuação 
em defesa da causa, ou outros registros 
comprobatórios.

DA ORGANIZAÇÃO
2. A organização do processo eleitoral ficará 
a cargo da Comissão Organizadora composta 
especialmente para essa finalidade, com os 
seguintes membros: Thaís Batista do Carmo 
e André Luiz de Souza e Juliana Marques.
2.1. As atribuições da comissão eleitoral são:
Homologação do credenciamento e cadastro 
dos representantes de acordo com os critérios 
definidos neste regimento;
Abrir e encerrar as votações no local de 
votação;
Organizar as listas de eleitores e validar as 
cédulas de votação;
Lavrar atas de abertura e encerramento da 
eleição;
Fornecer e organizar as listas de presença 
nas votações e sanar casos omissos deste 
edital;
Homologar os formulários de inscrição e 
cadastramento de candidatos e eleitores;
Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
Fazer publicar os atos de suas Deliberações 
em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de 
grande circulação.

DO CREDENCIAMENTO
3. O pedido de credenciamento dos 

representantes de entidades sociais de 
atendimento e defesa da pessoa com 
deficiência e dos movimentos comprometidos 
com a pessoa com deficiência com atuação 
no município de Pindamonhangaba deverá 
ser protocolado na Central dos Conselhos 
Municipais, com endereço na Avenida 
Albuquerque Lins, 138 – São Benedito, das 
8h00m às 12h00 e das 13h30 às 17 horas, 
de segunda a sexta-feira, no período de 22 
de outubro de 2019 a 08 de novembro de 
2019.
a) As entidades sociais e os movimentos 
sociais deverão inscrever até 2 representantes 
para concorrer às vagas da sociedade civil, 
devendo no ato da inscrição indicar o titular 
e suplente.

4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de 
circulação local, a relação dos credenciados 
deferidos e indeferidos até a data de 13 de 
novembro 2019.

5. O prazo para o protocolo de impugnação 
dos Credenciados será de 05 (seis) dias 
corridos, contados a partir da data da 
publicação, ou seja, até 18 de novembro de 
2019.
a) Os Recursos deverão ser protocolados 
no mesmo endereço e horários constantes 
no item 3, e serão julgados pela Comissão 
Eleitoral, devendo a decisão ser publicada 
no Jornal local até o dia 22 de novembro de 
2019.
b) A decisão da comissão será incontestável.

DA ELEIÇÃO
6. A eleição dos conselheiros da sociedade 
civil será realizada no dia 27 de novembro 
de 2019, às 10:00 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, 
Pindamonhangaba.

7. As inscrições que forem homologadas 
pela comissão, automaticamente, estarão 
credenciadas à Assembleia eleitoral e os 
inscritos serão considerados todos candidatos 
e eleitores.

8. Cada eleitor/candidato poderá votar 
em até 04 (quatro) entidades sociais e/ou 
movimentos sociais, em cédula especifica 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da 
votação.

9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao 
termino da votação.
a) O critério de desempate se dará pelo 
maior tempo de atuação da entidade e/ou 
movimento no município;
b) Ocuparão a titularidade as quatro 
instituições mais votadas;
c) Por deliberação do Plenário da Assembleia, 
havendo consenso, a eleição poderá ser feita 
por aclamação.

10. Ao final do processo eleitoral será lavrada 
a ata de eleição com os resultados, que terá 
extrato publicado no Jornal Tribuna do Norte, 
até o dia 03/12/2019.

11. A posse dos novos conselheiros será dada 
no dia 12 de dezembro de 2019, às 10:00 
horas, no Auditório da Prefeitura Municipal.

12. Imediatamente após a posse, em primeira 
reunião ordinária, os conselheiros realizarão a 
eleição da nova diretoria.

13. O Poder Público Municipal dará total 
publicidade, apoio logístico e financeiro ao 
processo eleitoral.

14. Casos omissos serão dirimidos pela 
Comissão Organizadora.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária de Assistência Social

CRONOGRAMA
AÇÕES DATAS
Publicação do Edital 15/10/2019
Credenciamento para a Assembleia 22/10 a 08/11/2019
Publicação da lista dos inscritos habilitados Até 13/11/2019
Prazo para recurso Até 18/11/2019
Publicação do resultado dos recursos Até 22/11/2019
Assembleia para a Eleição 27/11/2019
Publicação do resultado Até 03/12/2019
Posse dos eleitos e eleição da diretoria 12/12/2019

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba

Instituição: ______________________________________________________________ 
Tipo:  Entidade social (  )  Movimento (  )   Entidade de classe (  )
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________

Indicado para o processo eleitoral 
Nome (TITULAR): ________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ___________________________________
Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________
Nome (SUPLENTE): ______________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ___________________________________
Telefone para contato: ___________________e-mail:_____________________________

Documentos Apresentados (pode ser apresentado um ou mais)
(   ) Cópias dos documentos pessoais do candidato (CPF e RG)
(   ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa com deficiência, 
comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos. que possam ser 
verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral;
(   ) Ou comprovante de inscrição em Conselhos Municipais de Direitos;
(   ) Ou outros, a saber: ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2019.
___________________________________

(nome e assinatura do representante legal)

O Conselho Diretor do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba– FAEP, 
através de seu Presidente, Prof. Antonio 
Carlos Macedo Giudice, no uso de suas 
atribuições, conforme Artigo 3º parágrafo II 
da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro 
de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 
de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº6. 
082/2017 conforme artigo 7º e 8º e o que 
dispõe o Regimento Interno do FAEP, Artigos 
26º, 27º e 28º, comunicam que estarão 
abertas as inscrições de projetos esportivos 
na área de rendimentos que pleiteiem a 
obtenção de recursos financeiros para 
temporada de 2020.
1. Objeto
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de 
projetos que pleiteiem a obtenção de recursos 
financeiros através do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba (FAEP).
1.2. Para os fins deste Edital, entende-se por 
projeto o conjunto de ações, em conformidade 
com a respectiva política de esportes 
municipal, para execução de ações que visam 
o cumprimento do plano de treinamento, 
competições e manutenção da carreira dos 
esportistas e comissões técnicas que tenham 
por finalidade:
1.2.1. ampliar e democratizar o acesso à 
prática esportiva, individual ou coletiva;
1.2.2. estimular e promover a revelação de 
atletas locais e da região;
1.2.3. incentivar o desenvolvimento do 
esporte amador e não profissional no 
Município de Pindamonhangaba;
1.2.4. recrutamento, seleção, formação e 
desenvolvimento de atletas e paratletas;
1.2.5. manutenção de atletas e paratletas 
selecionados e equipes que representam 
o Município de Pindamonhangaba em 
competições e eventos esportivos de âmbito 
regional, estadual, nacional e internacional;  
1.2.6. fomento à prática e ao desenvolvimento 
do esporte entre crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e as pessoas com 
deficiência; 
1.3. Os Profissionais de Educação Física e as 
entidades interessadas deverão habilitar-se 
mediante a apresentação da documentação 
exigida no presente Edital de Chamamento 
e apresentação do Plano de Trabalho, 
quantificando os recursos humanos e 
bolsasatletas e bolsa de estudo pretendidas.
1.4. Os projetos serão destinados para 
área de rendimento devendo contemplar 
equipes competitivas, na categoria principal 
e na categoria de acesso à principal, que 
representem a cidade de Pindamonhangaba 
em competições oficiais da sua modalidade, 
obrigatoriamente, em todas as modalidades 
que constem nos regulamentos da Secretaria 
de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de 
São Paulo, referentes aos Jogos Regionais 
da 2ª Região Esportiva, Jogos Abertos do 
Interior “Horácio Baby Barioni” e Jogos 
Abertos da Juventude.
1.5.  Será aprovado apenas um projeto por 
modalidade esportiva, sendo consideradas 
modalidades diferentes os naipes masculino 
e feminino.

2. DA PREVISÃODE RECEITAS E 
DESPESAS
Será concedida Bolsa-Atleta aos projetos 
esportivos aprovados, destinadas à 
manutenção e aprimoramento técnico 
desportivo de equipes, atletas, paratletas e 
comissões técnicas, desde que representem 
a cidade de Pindamonhangaba, conforme Lei 
Municipal 189/2017. 

3. DOS CRITÉRIOS E PROCESSO DE 
SELEÇÃO 
3.1. O processo de seleção dos projetos 
contará com as seguintes fases: 
1ª Fase – Análise documental: Efetuada 
Comissão de Seleção Desportiva, 
previamente estabelecida a este edital, 
responsável em conferir toda documentação 
apresentada, preenchimento integral e 
correto dos formulários de inscrição.
2ª Fase – Análise de mérito: A 
supramencionada Comissão analisará a 
adequação do período dos projetos e de seus 
objetivos dentro dos critérios estabelecidos 
neste Edital em consonância com os objetivos 
da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro 
de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 
de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº 
6.082/2017.

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas de 04 
de Novembro de 2019 a 27 de Novembro de 
2019, a retirada dos documentos de inscrição 
e inscrições para o presente Edital poderá 
ser realizada diretamente na Secretaria 
Executiva do Fundo de apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, sito a Rua Eng. Orlando 
Drumond Murgel, 493, Pq. São Domingos, de 
segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas 
fora do período acima estabelecido. 
4.3. Serão indeferidas as inscrições de 
propostas apresentadas em desacordo com 
as normas, condições e especificações 
previstas no presente Edital.
4.4.  As inscrições devem ser entregues em 
ENVELOPE LACRADO e protocolados na 
secretaria executiva do FAEP.

5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA 
INSCRIÇÃO  
5.1. Poderão participar do presente 
Chamamento Público:  
5.1.1. Professores de Educação Física 
vinculados a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, que possam executar trabalhos 
deinteresse e de acordo com as diretrizes da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que 
desenvolvam parcerias com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, vinculadas e 
devidamente autorizados pela Entidades de 
Prática Desportiva, Administração Desportiva 
ou Fundações, devidamente organizada, que 
constem em seu estatuto a prática esportiva 
e com contrapartida efetiva, a critério do 
Conselho Diretor.

6. DO PLANO DE TRABALHO
6.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no 
mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente 
descrever o objeto que será executado. 
Identificação de uma situação de fácil 
visualização que se deseja alcançar com a 
intervenção, indicando as contribuições que 
o projeto trará para o desenvolvimento do 
esporte e laser da cidade e para o setor ou 
área de ação A concepção do objetivo deve 
ser clara e bem definida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, 
na forma de tópicos cada um dos objetivos 
específicos que ajudarão a alcançar o 
objetivo geral. O texto deve evitar verbos 
com sentido vago como: apoiar, colaborar, 
fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de 
verbos concretos como: definir, sistematizar, 
institucionalizar, implantar.) 
JUSTIFICATIVA: (Deverá refletir a razão de 
ser do projeto, expondo motivos, relevância 
e fundamentando o porquê do projeto, 
considerando a criatividade e abrangência do 
projeto para Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade 
– quais os resultados e benefícios a serem 
alcançados, mensuráveis não numericamente 
– e as metas de quantidade – mensuráveis 
numericamente –, ambas com respectivos 
indicadores – de que forma as metas serão 
aferidas – de acordo com os objetivos 
propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de 

execução, cronogramas de atividades, períodos de ação, grade horária das atividades do projeto, 
nº de turmas e descritivo de turmas, calendários de participação em eventos previstos no projeto, 
detalhar o critério de seleção dos participantes do projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do projeto, contando 
com a prestação de contas (máximo 10 meses).
RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos e 
financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, transporte, patrocínio 
próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão compor as 
comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-Atleta e Bolsa 
Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da Entidade 
Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem proposta, devidamente 
rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) representante(s) legal(is) e encaminhado 
juntamente à proposta, nos termos indicados no item 4 deste Edital.

7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 
PONTUAÇÃO
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta no prazo 
previsto no item 6 deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho será analisado 
pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba, e pontuados por linha 
de ação, de acordo com os seguintes critérios:

FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA– FAEP
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS ESPORTIVOS
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Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos 
e financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, 
transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão 
compor as comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-
Atleta e Bolsa Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da 
Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem 
proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) 
representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos termos indicados 
no item 4 deste Edital.

7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
DA PONTUAÇÃO
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem 
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta 
no prazo previsto no item 6 deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho 
será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes 
critérios:

Critério de 
Avaliação

Item de Avaliação Método de 
Pontuação

Pontuação Máxima

1) Objeto do Projeto 1.1) Ações a serem 
executadas (de 
0,0 a 1,5).

1.2) Metas a serem 
atingidas 
(de0,0 a 1,5)

1.3) Indicadores de 
cumprimento 
das metas (0,0 
a 0,5)

1.4) Prazos para 
execução das 
ações (0,0 a 
0,5)

- Grau pleno de 
atendimento (4,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
3,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

4,0 pontos

1.5)

2) Adequação da 
proposta aos 
objetivos da 
política esportiva 
do município.

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro 
de 2005 e Lei Nº 
189/2017.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)

2,0 pontos 

3) Descrição da 
metodologia 
utilizada para 

3.1) Fases de 
execução;
3.2) Público alvo;

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 

2,0 pontos
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atingimento das 
metas.

3.3) Abrangência;
3.4) Critério de 
Seleção dos 
participantes.

atendimento (0,1 a 
1,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)

4) Potencial de 
realização dos
responsáveis 
técnicos e 
comissões 
técnicas das
equipes
envolvida no 
projeto

- Capacidade dos 
profissionais
envolvidos de 
realizar, com êxito, 
o projeto proposto, 
comprovada por 
intermédio dos 
currículos, 
documentos e 
materiais 
apresentados.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)

2,0 pontos 

Pontuação Máxima Global 10,00 pontos 

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na 
eliminação da proposta.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base em: 
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1); 
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (3); 
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (4); 
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo 
de constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica.

8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia 
e a qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, 
o cronograma se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:

Tabela 1

ETAPAS PRAZOS
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes

04 de novembro de 2019, com o 
recebimento de segunda a sexta 
das 08h00 às 12h00.

a.1) Data limite para entrega de documentação na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP.

27de novembro de 2019,até as 
12 horas.

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues.

Habilitação e Mérito
28 e 29 de novembro de 2019.
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atingimento das 
metas.

3.3) Abrangência;
3.4) Critério de 
Seleção dos 
participantes.

atendimento (0,1 a 
1,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)

4) Potencial de 
realização dos
responsáveis 
técnicos e 
comissões 
técnicas das
equipes
envolvida no 
projeto

- Capacidade dos 
profissionais
envolvidos de 
realizar, com êxito, 
o projeto proposto, 
comprovada por 
intermédio dos 
currículos, 
documentos e 
materiais 
apresentados.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9)
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)

2,0 pontos 

Pontuação Máxima Global 10,00 pontos 

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na 
eliminação da proposta.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base em: 
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1); 
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (3); 
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (4); 
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo 
de constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica.

8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia 
e a qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, 
o cronograma se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:

Tabela 1

ETAPAS PRAZOS
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes

04 de novembro de 2019, com o 
recebimento de segunda a sexta 
das 08h00 às 12h00.

a.1) Data limite para entrega de documentação na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP.

27de novembro de 2019,até as 
12 horas.

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues.

Habilitação e Mérito
28 e 29 de novembro de 2019.

Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na eliminação 
da proposta.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base em: 
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1); 
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (3); 
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (4); 
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia e a 
qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, o cronograma 
se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir:

Tabela 1
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c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do 
FAEP e Publicação do resultado provisório.

03de dezembro de 2019a 05 de 
dezembro de 2019

c.1) Prazo para interposição de recursos Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento

c.2) Prazo para análise e manifestação dos 
recursos

Até 5 dias após a interposição 
dos recursos

c.3) Prazo para homologação e publicação do 
resultado final

Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento ou 5 dias após a 
manifestação dos recursos.

d) Quarta Fase: Instrução, formalização e 
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 
etapa, a partir de:

De 20 e 21 de dezembro de
2019

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso 
entre o FAEP, as comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de
Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças 
promocionais relativas ao projeto, como cartazes, banners, folders, convites etc. 
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.  9.4. Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os 
recursos financeiros recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução 
dos projetos contemplados.  
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral 
aceitação de todas ascondições estabelecidas neste EDITAL. 
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem 
registradas na Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária 
aprovada para o exercício de 2019.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que 
pretendam apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de 
20/11/2019 a 26/11/2019, mediante agendamento prévio pelo e-mail: 
faep.pinda@gmail.com ou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica 
reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos 
ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do 
processo de origem.  
9.9.1. Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do 
FAEP.

Prof. Antonio Carlos Macedo Giudice
Secretário de Esportes e Lazer

Presidente do FAEP

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso entre o FAEP, as 
comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças promocionais relativas ao projeto, 
como cartazes, banners, folders, convites etc. 
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  9.4. Os 
proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os recursos financeiros recebidos 
exclusivamente em despesas pertinentes à execução dos projetos contemplados.  
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral aceitação de 
todas ascondições estabelecidas neste EDITAL. 
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem registradas na 
Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária aprovada 
para o exercício de 2019.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que pretendam 
apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de 20/11/2019 a 26/11/2019, 
mediante agendamento prévio pelo e-mail: faep.pinda@gmail.com ou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica reservado o 
direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais 
procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.  
9.9.1. Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do FAEP.  

Prof. Antonio Carlos Macedo Giudice
Secretário de Esportes e Lazer

Presidente do FAEP

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE 
PINDAMONHANGABA

RESOLUÇÃO Nº 24 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 2019

Altera os critérios para registro das entidades 
sem fins lucrativos no Conselho Municipal do 
Idoso, constantes da Resolução nº 03/2012.

O Conselho Municipal do Idoso de 
Pindamonhangaba, em sua reunião ordinária 
realizada no dia 10 de outubro de 2019, no 
uso de suas atribuições legais de acordo com 
a Lei n° 4.492/2006,

RESOLVE:

Art. 1º - O critério de n° 3 para registro de 
entidades sem fins lucrativos constante da 
Resolução nº 03/2012 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

3 – Será concedido o registro às 
Organizações da Sociedade Civil que sejam 
Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem 
fins lucrativos, que estejam regularmente 
constituídas e cujos ESTATUTOS, em suas 
disposições, estabeleçam que:
(...)

Art. 2º - Fica excluído o critério nº 4.8 para 
registro de entidades sem fins lucrativos 
constante da Resolução nº 03/2012.

Art. 3º - Os demais dispositivos e critérios 
constantes da Resolução nº 03/2012 
permanecem inalterados.

Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2019.

Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.241, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Domingos Loberto a Rua 
02 do Loteamento Complexo Empresarial 
Nova Dutra, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 82/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua DOMINGOS 
LOBERTO a Rua 02 do Loteamento 
Complexo Empresarial Nova Dutra.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.242, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Hilda Savio Fortes a Rua 
01 do Loteamento Complexo Empresarial 
Nova Dutra, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 84/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua HILDA 
SAVIO FORTES a Rua 01 do Loteamento 
Complexo Empresarial Nova Dutra.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.243, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Augusto do Nascimento 
a Rua 23 do Residencial Mantiqueira, 
localizado no bairro do Mantiqueira, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 85/2019, de autoria do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Rua AUGUSTO 
DO NASCIMENTO a Rua 23 do Residencial 
do Mantiqueira.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.244, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Reinaldo de Oliveira 
Santos a Rua 24 do Residencial Mantiqueira, 
localizado no bairro do Mantiqueira, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 86/2019, de autoria do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua REINALDO 
DE OLIVEIRA SANTOS a Rua 24 do 
Residencial Mantiqueira.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.245, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Vereador Delvair 
Gonçalves de Araújo a Rua 01 do Loteamento 
Viver Melhor, localizado no bairro Araretama, 
e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 88/2019, de autoria do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua VEREADOR 
DELVAIR GONÇALVES DE ARAÚJO a Rua 
01 do Loteamento Viver Melhor, localizado no 
bairro Araretama.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 11 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.247, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Pastor João Kolenda Lemos 
a Rua 04 do Loteamento Viver Melhor, localizado 
no bairro Araretama, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 90/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua PASTOR 
JOÃO KOLENDA LEMOS a Rua 04 do 
Loteamento Viver Melhor, localizado no bairro 
Araretama.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 

setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.246, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Ministra Ruth Dóris Lemos 
a Rua 05 do Loteamento Viver Melhor, 
localizado no bairro Araretama, e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei nº 89/2019, de autoria do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua 
MINISTRA RUTH DÓRIS LEMOS a Rua 05 
do Loteamento Viver Melhor, localizado no 
bairro Araretama.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 11 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.249, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua João Baptista Braga a Rua 
21 do Residencial Mantiqueira, localizado 
no bairro do Mantiqueira, e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei nº 97/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua JOÃO 
BAPTISTA BRAGA a Rua 21 do Residencial 
do Mantiqueira.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de 
setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.248, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua Inácio dos Santos a Rua 
03 do Loteamento Viver Melhor, localizado no 
bairro Araretama, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 91/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua INÁCIO 
DOS SANTOS a Rua 03 do Loteamento Viver 
Melhor, localizado no bairro Araretama.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 11 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.250, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de Rua PROFª IGNEZ SAN 
MARTIN DE ABREU a Rua 04 do Loteamento 
Complexo Empresarial Nova Dutra, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 109/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de Rua PROFª 
IGNEZ SAN MATIN DE ABREU a Rua 04 do 
Loteamento Complexo Empresarial Nova Dutra.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 11 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.251, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.

Denomina de Rua JOSÉ GOMES VIEIRA 
JÚNIOR a Rua 08 do Loteamento Viver 
Melhor, localizado no bairro Araretama, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 111/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada de Rua JOSÉ 
GOMES VIEIRA JÚNIOR a Rua 08 do 
Loteamento Viver Melhor, localizado no bairro 
Araretama.

Art. 2º A presente Lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2019.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias

Secretária Municipal Obras e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos 
em 11 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.254, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.
Denomina de LIDIA CONCEIÇÃO PEREIRA 
ALVES – LIDIA GAÚCHA o AMA – Abrigo 
Municipal de Animais de Pindamonhangaba, 
e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 13/2019, de autoria do Vereador 
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de LIDIA CONCEIÇÃO 
PEREIRA ALVES – LIDIA GAÚCHA, o 
AMA – Abrigo Municipal de Animais de 
Pindamonhangaba, e dá outras providências.
 Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 18 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.255, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Denomina de Rua Sebastião Tadeu de Lima 
(Tija) a Rua 26 do Residencial Mantiqueira, 
localizado no bairro do Mantiqueira, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 117/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada de Rua 
Sebastião Tadeu de Lima (Tija) a Rua 26 do 
Residencial Mantiqueira, localizado no bairro 
do Mantiqueira.

Art. 2º A presente Lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e 

Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos 
em 18 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.256, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de Pindamonhangaba 
o Bloco Jeca Tatu Cotia não!
(Projeto de Lei nº 147/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituído e incluído no calendário oficial de festas e comemorações do município de 
Pindamonhangaba a participação do Bloco Jeca Tatu Cotia não!
Art. 2º Em sua edição principal, o bloco se apresentará durante o Carnaval, podendo se ampliado 
para outras datas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário Municipal de Governo

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 18 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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Começam as inscrições para o Vestibular da Fatec
Em Pindamonhangaba são oferecidas 200 vagas em cinco cursos superiores gratuitos

A partir de terça-feira (15), as 
Faculdades de Tecnologia (Fate-
cs) do Estado de São Paulo abrem 
as inscrições do processo seleti-
vo para o primeiro semestre de 
2020, exclusivamente pela inter-
net.

Em todo Estado, serão ofere-
cidas 15.605 vagas, distribuídas 
entre as 73 Fatecs. Em Pinda, os 
cursos superiores de tecnologia 
gratuitos ofertados são: Gestão 
de Negócios e Inovação (Noite 
- 40 vagas); Manutenção Indus-
trial (Noite - 40 vagas); Mecânica 
- Processos de Soldagem (Manhã 
- 40 vagas); Processos Metalúrgi-
cos (Noite - 40 vagas); e Projetos 
Mecânicos (Manhã - 40 vagas).

O candidato que quiser dispu-
tar uma vaga do Vestibular preci-
sa ter concluído ou estar cursan-
do o Ensino Médio ou equivalente, 
desde que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.vestibularfatec.
com.br no período de 15 de ou-
tubro até as 15 horas do dia 11 
de novembro. Para se inscrever 
é necessário preencher a ficha 
de inscrição e o questionário so-
cioeconômico, imprimir o boleto 
e pagar a taxa no valor de R$ 70 
(em dinheiro) em qualquer agên-

cia bancária ou por meio da fer-
ramenta getnet (pagamento com 
cartão de crédito), disponível na 
internet.

No ato da inscrição é possível 
escolher um curso em primeira 
opção e colocar como segunda 
opção: o mesmo curso de pri-
meira opção em outro período na 
mesma Fatec; ou o mesmo curso 
de primeira opção oferecido em 
qualquer período de outra Fatec; 
ou ainda qualquer curso com o 
mesmo conjunto de disciplinas 
prioritárias (a relação dos cur-
sos estará no site do Vestibular 
no momento em que o candidato 
for definir a segunda opção), em 
qualquer Fatec e período.

O candidato com deficiência, 
que precise de condições espe-
ciais para fazer a prova, deve men-
cionar sua necessidade na ficha de 
inscrição eletrônica. Será necessá-
ria a apresentação de laudo médi-
co, emitido por especialista, até as 
15 horas do dia 11 de novembro.

O Manual do Candidato, que 
traz todas as datas, normas e 
orientações para o processo se-
letivo, estará disponível no site 
para download.

O prazo para inscrição vai até 
11 de novembro. A prova será re-
alizada no dia 8 de dezembro.

A Fatec de Pindamonhangaba conta com os cursos de Gestão de Negócios e Inovação; Manutenção 
Industrial; Mecânica – Processos de Soldagem; Projetos Metalúrgicos ; e Projetos Mecânicos

Anhanguera promove “Semana 
de Arquitetura e Urbanismo”
Evento gratuito e aberto ao público acontece até o dia 
21 de outubro

A Anhanguera de Pindamo-
nhangaba realiza a “Semana de 
Arquitetura e Urbanismo”, que 
começou na segunda-feira (14) e 
segue até 21 de outubro. O evento 
conta com palestras que reúnem 
temas atuais da área, com parti-
cipação de especialistas renoma-
dos no mercado, além de outras 
atrações.

A iniciativa visa levar aos par-
ticipantes novos conhecimentos 
e atualização profissional. 

A programação é gratui-
ta e, nESTa terça-feira (15) 
conta com “Construção de 
Briefing” às 19 horas; e às 

20h30, uma oficina de tijolos 
ecológicos.

Na quarta-feira (16) acontece a 
palestra “O papel dos profissionais 
na economia circular”, às 19 horas; 
em seguida, às 20h30, o tema em 
pauta será “Técnicas de permacultu-
ra no saneamento de áreas rurais”.

Nos outros dias, assuntos como 
aprovação de projetos, marketing 
digital e empreendedorismo tam-
bém estarão na pauta.

Para os interessados em 
participar, basta comparecer 
na unidade, que fica na avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
3.344, no Campo Alegre.

A programação é abrangente e conta, na terça-feira (15), 
com uma oficina de tijolos ecológicos

Divulgação

Univesp tem inscrições 
abertas para processo 
seletivo de cursos à distância

Serão ofertadas centenas de vagas para cursos 
superiores gratuitos no Vale do Paraíba

A Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo) 
abre na terça-feira (15), inscri-
ções para mais de 16 mil vagas 
do vestibular anual 2020, des-
tinadas a mais de 300 municí-
pios. Serão oferecidos seis cur-
sos: as licenciaturas em Letras, 
Matemática e Pedagogia; e os 
voltados ao eixo de computa-
ção, que são BTI (Bacharelado 
em Tecnologia da Informação 
(BTI), Bacharelado em Ciên-
cia de Dados e Engenharia de 
Computação. 

No Vale do Paraíba, são cen-
tenas de vagas para diversas 
cidades, como São José dos 
Campos, Jacareí, Caçapava, Ca-
choeira Paulista, Campos do 
Jordão, Tremembé, Cruzeiro, 
Lorena, Guaratinguetá, Potim, 
Redenção da Serra e Apareci-
da.

Não há limite de idade e 
o custo da inscrição é de R$ 
45,00. Para participar, basta 
ter concluído o ensino médio 
ou estar cursando, com a con-
clusão até o período da matrí-
cula. Nos primeiros dias, de 15 
a 18 de outubro, às 15h, todas 
as pessoas inscritas no Cadas-

tro Único do Governo Federal 
(CadÚnico) terão isenção da 
taxa. Também será concedida 
a redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição aos candida-
tos que estejam regularmente 
matriculados no ensino mé-
dio ou equivalente; em curso 
pré-vestibular ou em curso 
superior, em nível de gradua-
ção ou pós-graduação; ou que 
recebam remuneração mensal 
inferior a 2 (dois) salários mí-
nimos ou desempregados. Os 
benefícios são concedidos no 
site do vestibular. No momen-
to da inscrição, basta clicar em 
“redução de taxa” ou “isenção”.

Univesp

Criada em 2012, a Universi-
dade Virtual do Estado de São 
Paulo é uma instituição exclu-
sivamente de educação a dis-
tância, mantida pelo Governo 
do Estado de São Paulo e conta 
com mais de 31 mil alunos ma-
triculados e está presente em 
350 polos do Estado. 

Os cursos, totalmente gra-
tuitos, são realizados em ava 
(Ambiente Virtual de Apren-

dizagem), plataforma online 
na qual os estudantes desen-
volvem atividades acadêmicas, 
que incluem assistir a videoau-
las, acessar material didático, 
bibliotecas digitais e tirar dú-
vidas do conteúdo com tutores 
e facilitadores. 

Já os polos são espaços fí-
sicos, onde os alunos contam 
com infraestrutura (computa-
dores, impressoras e acesso à 
internet) e realizam atividades 
como provas e discussões em 
grupo. No local, também po-
dem ser solicitados serviços 
de secretaria acadêmica e o es-
clarecimento de dúvidas. Por 
ser uma universidade pública, 
todas as videoaulas também 
podem ser acessadas pelo ca-
nal de youtube: https://www.
youtube.com/user/univesptv

As inscrições terminam no 
dia 14 de novembro, às 15 ho-
ras, e devem ser feitas pelo site 
vestibular.univesp.br, onde o 
candidato também obtém in-
formações sobre cursos dispo-
níveis em cada pólo. As provas 
ocorrerão em 1° de dezembro. 
O início das aulas está previsto 
para fevereiro.
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