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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 27/07/2017, cujos Fiduciantes são  
EDSON LUCAS MARCONDES DE LIMA, CPF/MF nº 098.498.508-50, e sua mulher ANDRÉIA MARA DOS SANTOS NUNES LIMA,  
CPF/MF nº 262.698.688-74, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.587,30 (Trezentos e 
Noventa e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Prédio Residencial nº 438, no lote nº 140 da quadra G, com área edificada de 134,74m², e área do terreno de 125,00m², do loteamento 
denominado Residencial e Comercial Jardim Aurora,  bairro da Galega - Pindamonhangaba/SP, melhor descrito na matrícula nº 51.924 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 231.164,67 (Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e 
Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5202_14 Al).

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de THIAGO DA SILVA CABRAL, em virtude do mesmo não 
ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 19.668,16 em 28/10/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 144440311849, firmado em 02 de julho de 2013, garantido 
por alienação fiduciária, registrado sob nº 04, na matrícula nº 50.826, tendo por objeto o imóvel 
situado na RUA CARLOS MARIA KOEHLER ASSEBURG Nº 185, APTO 62, EDIFÍCIO ACÁCIA, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.410-060. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a 
contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

           MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Extrato do Aditamento nº 02/2019 do Contrato de Gestão firmado entre Organização 
Social ACENI-Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu e o Município de 

Pindamonhangaba

Extrato Contrato de Gestão nº 215/2018 

Aditamento 2º Aditamento 2019

Partes Município de Pindamonhangaba/Secretaria Municipal de Saúde 
e ACENI-Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Objeto
Gerenciamento, operacionalização e execução de serviços 
de atendimento de urgência e emergência do Pronto Socorro 
Municipal 

Valor mensal
R$ 2.012.450,71, nos termos do pedido e demais documentos 
que compõem o processo nº 28801/2019, anexo ao Chamamento 
Público nº 003/2018 

Data de Assinatura 21/10/2019

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
 ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Prestação de Contas
Departamento de Administração e Finanças   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Regulamentada pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014

Em atendimento às disposições do Art. 32, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, a Secretaria 
Municipal de Saúde, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificam a inexigibilidade 
de chamamento público, para a execução do atendimento na área de saúde para a pessoa com 
sintomatologia da AIDS.

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome:
Obra Social Nossa Senhora da Glória – 
Fazenda da Esperança – “Casa de Apoio 
Sol Nascente II”

CNPJ: 48.555.775/0041-47

Endereço: Rua Padre Osmar Barbosa, nº 123 – Centro 
– Lagoinha-SP – CEP: 12.130-000

Telefone: (12) 3647-1051 / (12) 3647-1196

E-mail: sol_nascentedois@hotmail.com

Presidente Local: Ir. Marta da Aparecida Lopes

Responsável Técnico: Briner Castelli Azevedo

Objeto:
Desenvolvimento de atividades 
complementares ao tratamento terapêutico 
e promoção à saúde, abrigando adultos 
que apresentam sintomatologia da AIDS.

Complexidade: Média Complexidade

Valor da Parceria: R$ 50.071,56

Vigência 22/01/2018 a 31/12/2019

Justificativa de Inexigibilidade 
de Chamamento Público

O projeto em questão cumpre as exigências 
do artigo 31, da Lei Federal nº 13.019/2014, 
no qual é facultada a administração pública 
a inexigibilidade de chamamento “na 
hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, 
em razão da natureza singular do objeto da 
parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica” 
e face a inegável relevância social da 
proponente.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

Às 15 horas do dia 30 de outubro do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra de 
Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, Roberto 
Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus 
de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado 
adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte ordem 
do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de setembro de 2019 com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho 
de Administração.
Em seguida passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fim, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando que o período a 
ser realizado o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO 2019 será de 01/11/2019 a 27/12/2019 e 
nada mais havendo a tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de 
Administração e pela convidada presente.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

                         

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

                                                              Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                      
                                                                          Convidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ata da Comissão de Seleção

 Parecer Técnico das Análises dos Planos de Trabalho do 
Edital de Chamamento Público nº002/2019

Aos 31 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10:30 horas, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no município de Pindamonhangaba, reuniram-se as integrantes da 
Comissão de Seleção, designada pelo Portaria Geral nº 5.199/2019, composta por Julia Rossato 
Oliveira Pereira, Juliana Alves Barbosa e Juliana Marques dos Santos, que após extensa análise dos 
Planos de Trabalho enviados pelas entidades em atendimento ao solicitado no certame em questão, 
apresenta a Classificação Preliminar conforme tabela abaixo, por ordem alfabética:

Entidade Total de 
pontos Resultado

Associação Criança Feliz São Gabriel (Processo nº: 31265) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação de Caridade Santa Rita de Cassia de 
Pindamonhangaba (Processo nº: 31006) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação Franciscana de Solidariedade (Processo nº: 
31121) 24 Aprovado

Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Pindamonhangaba 
– APAE (Processo nº: 31238) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de 
Pindamonhangaba – APAE (Processos nº: 31239) 24 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Cônego 
Nestor José de Azevedo” (Processo nº: 31156) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Francisca 
Inácio Ribeiro” (Processo nº: 31068) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação do Centro de Convivência de Idosos “Helena 
BondioliMuassab” (Processo nº: 30910) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
SCFV (06 a 15/15 a 17) (Processonº: 31062)

26 Aprovado com 
Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
Medida Socioeducativa (Processo nº: 31063)

22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba
Programa Socioassistencial (Processo nº: 31060)

22 Aprovado com 
Ressalvas

Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
(Processo nº: 31236)

24 Aprovado com 
Ressalvas

Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
(Processo nº: 31235)

14
Este programa 
não será 
contemplado

Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente – 
APAMEX
(Processo nº: 30902) 

22 Aprovado com 
Ressalvas

Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
(Processo nº: 29481) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente - IA3 
(SCFV) 
(Processonº: 31207) 

26 Aprovado com 
Ressalvas

Instituto de Apoio e Acolhimento ao Adolescente - IA3 
(Programa)
(Processo nº: 31208)

24 Aprovado com 
Ressalvas

Lar da Criança Irmã Júlia (Processonº: 31173) 24 Aprovado com 
Ressalvas

Lar Irmã Terezinha(Idosos Grau III) (Processo nº: 30657) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Lar Irmã Terezinha(Idosos GRAU I e II) (Processo nº: 
30659) 22 Aprovado com 

Ressalvas

Lar São Judas Tadeu (Processo nº: 31092) 26 Aprovado com 
Ressalvas

Lar São Vicente de Paulo (Processonº: 30847) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Liceu Coração de JesusSCFV (06 a 15) (Processonº: 
31217) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Liceu Coração de Jesus SCFV (15 a 17) (Processo 
nº:31214) 18 Aprovado com 

Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processonº:31213) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processonº: 31211) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processo nº:31220) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Serviço de Obras Sociais – SOS (Processo nº: 31218) 22 Aprovado com 
Ressalvas

Com relação ao Item 13 – Serviço de Acolhimento Institucional de adolescentes, na modalidade 
abrigo institucional, de 12 a 18 anos incompletos e Item 16 – Serviço de Acolhimento Institucional, 
na modalidade Residência Inclusiva, do “Quadro de Serviços, total de vagas e valor global previsto” 
informamos que não foi protocolada nenhuma proposta para os serviços. As ressalvas serão 
entregues as entidades em forma de ofício, a partir do dia 5 de novembro de 2019, entre 8:00 e 
14:00 hs, no Setor de Vigilância Socioassistencial, para as correções devidas. A Homologação do 
resultado final, após período de análise dos recursos, será em 27 de novembro de 2019, a partir da 
qual as entidades terão 5 dias úteis, conforme item 9.1 do certame, para entrega da documentação 
referida no Item 9.3 do Edital de Chamamento Público nº002/2019 e do Plano de Trabalho ajustado, 
conforme ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a Comissão de Seleção declarou encerrada a 
reunião, lavrando esta ata que foi lida e aprovada unanimemente e assinada por todos os integrantes, 
com acolho da Secretaria de Assistência Social, a Senhora Ana Paula de Almeida Miranda.

Comissão de Seleção
Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Portaria Nº 19 da Secretaria Municipal de Educação, de 31 de outubro de 2019 
Disciplina o Processo de Atribuição de Classes

Júlio César Augusto do Valle, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011, alterada pela Lei Nº 6170, 
de 05 de outubro de 2018, que dispõe sobre organização, estruturação, plano de empregos 
públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público do Município de 
Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições sobre a atribuição de classes da Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2.020 e disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Cabe à Secretaria Municipal de Educação tomar as providências necessárias à 
divulgação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o 
processo de que trata esta Portaria.
Art. 3º Compete ao Secretário Municipal de Educação tomar as providências necessárias para 
o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de atribuição de 
classes conforme tempo de serviço computado pela Diretoria do Departamento de Gestão 
Escolar e em consonância com o artigo 41 da Lei Municipal 5.318/2.011.

Art. 4º A atribuição de classes para 2.020 ocorrerá em três fases de acordo com o art. 37 da 
Lei Municipal 5.318/2.011:
I- Primeira fase: na sede de exercício do docente, nas unidades municipais de 
Educação Infantil e EnsinoFundamental;
II- Segunda fase: no Teatro Galpão, Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP, no caso dos Projetos Pedagógicos Especiais;
III- Terceira fase: no Teatro Galpão, Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, no caso de classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, se 
ainda houver classes vagas ou novas classes, não atribuídas na primeira fase.
Art. 5º Conforme lei 5.318/2.011, os docentes efetivos sem classe para os quais não houver 
classes vagas, terão atribuídas uma sede de controle de frequência para o ano de 2.020, 
obedecendo rigorosamente a classificação e permanecendo à disposição da Secretaria 
Municipal de Educação para:
I- Substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos: na sede 
de controle de frequência ou nas escolas municipais e CMEIs da Rede Municipal;
II- Atividades correlatas à docência, de acordo com o Anexo V da lei 5.318/11.
Art. 6º Serão atribuídas em caráter de substituição para os docentes da Rede Municipal que 
não tiveram salas atribuídas na primeira fase, no dia 03/02/2.020, com início às 14h, no Teatro 
Galpão, sito à Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, Parque das Nações, nesta, as salas 
consideradas de afastamento para:
I - Suporte Pedagógico: Diretor de Departamento e Gestoras Regionais de Educação Básica;
II - Afastamento prolongado do titular de classe;
III – Projetos Especiais (EJA, SRM, NAP, CASA VERDE).

DA CONVOCAÇÃO
Art. 7º Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, com classe livre atribuída no exercício de 2.019.
§ 1º O docente, caso impossibilitado de participar pessoalmente da atribuição de classe, 
poderá outorgar procuração específica para tal fim desde que o procurador seja maior e não 
seja funcionário público, exceto no caso de cônjuge ou parente até segundo grau.
§ 2º O professor readaptado em caráter definitivo está dispensado da participação no 
processo de atribuição de classes.
Art. 8º Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes, da 1ª e 3ª fases, 
os que chegarem atrasados e nos casos disciplinados pelo artigo 4º desta portaria, terão 
classe atribuída compulsoriamente ao final do processo realizado no dia.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º A classificação dos docentes, de acordo com o art. 41 da Lei Municipal 5.318/2.011, 
será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I - Classificação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso do 
docente, acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço;
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01ponto por dia), 
descontadas as faltasinjustificadas.

DA CARGA HORÁRIA
Art. 10 A carga horária semanal será de 25 (vinte e cinco) horas para modalidade de Educação 
Infantil e de 30 (trinta) horas para Ensino Fundamental.
Art. 11 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) constitui parte da carga horária 
de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno e/
ou noturno restrito a 02 (dois) horários por Unidade Escolar, definido conforme circular a ser 
publicada pelo Departamento de Gestão Escolar em 08/11/2019.
§ 2º É de responsabilidade do docente tomar ciência dos horários de HTPC.
Art. 12 Os professores que possuem segundo cargo na Rede Municipal de Pindamonhangaba, 
caso coincidam os horários de HTPCs, realizarão o segundo em outra unidade a ser definida 
pela Secretaria Municipal de Educação. (Artigo 1º da lei nº 6.170 de 05 de outubro de 2.018, 
que acrescenta o § 2º ao artigo 19 da Lei 5.318/2.011).

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES
Art. 13 A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá no período de 16 a 20/12/2019, 
na sede de exercício do docente, nas Unidades Municipais de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Posteriormente será enviado o cronograma definindo os horários de atribuição 
de cada unidade escolar.
§ 1º Será respeitada a sede de exercício dos docentes, sendo que as Gestoras Regionais de 
Educação Básica atribuirão as classes de acordo com a classificação dos docentes dentro 
da unidade.
§ 2º O docente removido em 05/12/2.019, participará da atribuição de classes juntamente aos 
docentes da sua nova sede de controle de frequência.
Art. 14 A segunda fase da atribuição, para os Projetos Pedagógicos Especiais, ocorrerá no dia 
03/02/2020, a partir das 9h, no Teatro Galpão, rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará desistência do inscrito nos Projetos 
Pedagógicos Especiais.
Art. 15 A terceira fase da atribuição de classes, se ainda houver classes livres ou vagas para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, ocorrerá no dia 03/02/2.020, no Teatro Galpão, rua 
Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, bairro Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP, para:
I – Professores que não tiveram classes atribuídas na 1ª Fase (adidos), às 14h; 
II - Docente efetivo sem classe, a partir das 15h.

DOS DOCENTES ADIDOS
Art. 16 Considera-se adido o professor que se encontra sem classe atribuída na sede por 
impossibilidade de criação ou manutenção de classes na unidade escolar.
§ 1° O docente adido nos anos de 2018 e 2019 fixará nova sede de exercício nas salas livres 
datadas em 31/10/2019.
§ 2º Na falta de salas livres na 3ª Fase, o docente adido participará do processo de atribuição 
para atendimento de substituição de docentes em casos de faltas, licenças ou afastamentos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 As dúvidas referentes ao processo de atribuição deverão ser protocoladas na 
Secretaria Municipal de Educação em até 3 (três) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 18 Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes devem ser interpostos 
no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a finalização de cada fase, tendo o Secretário de 
Educação e a Secretária Adjunta o mesmo prazo para decisão.
Art. 19 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Educação e Secretária 
Adjunta de Educação que poderão solicitar informações e pareceres da Secretaria de 
Negócios Jurídicos do município para dirimir eventuais dúvidas e omissões.
Art. 20 Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que deverá 
ser lavrada e assinada durante todas as etapas do referido processo.
Art. 21 Não serão admitidas mudanças após a assinatura da ata de atribuição.
Art. 22. Os docentes afastados para exercer funções de Gestores Regionais de Educação 
Básica, Projetos Especiais, Diretor de Departamento poderão retornar à classe que lhes foi 
atribuída em qualquer época do ano letivo.
Art. 23 As decisões contidas nesta Portaria prestam-se para o processo de atribuição de 
classes para o ano letivo de 2.020.
Art. 24 Os termos desta Portaria serão amplamente divulgados nosite oficial do munícipio, por 
meio de comunicação via e-mail oficial das unidades escolares e no Jornal Tribuna do Norte, 
sendo de responsabilidade de cada docente o acompanhamento do processo de atribuição.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 31 outubro de 2.019.
Júlio César Augusto do Valle 

Secretário Municipal de Educação 

Conselho MuniCipal dos direitos da Criança e do adolesCente – CMdCa
ConVoCaçÃo – 22ª 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 “22ª Reunião 
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e aprovação de Atas;
2. Conselho Tutelar;
3. Capacitação dos Conselheiros Tutelares;
4. Pedido de Registro de Entidade no 
CMDCA;

5. Análise de Projetos;
6. Comissão de Eventos;
7. Elaboração de Calendário de Atividades do 
CMDCA;
8. Encaminhamentos à Comissão de Ética;
9. Informes Gerais.
Data: 05/11/2019(terça-feira)   -  Horário: 8h00 (oito 
horas) -  Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira - Presidente do CMDCA – 
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
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO / REABERTURA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
213/2019 (PMP 27323/2019) 
A autoridade superior, com base nos 
pareceres da Secretaria Municipal de Saúde 
(Departamento de Atenção Especializada / 
Programa Diabete) e Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, não acolheu, em 
30/10/2019, a impugnação interposta 
pela empresa Injex Indústrias Cirúrgicas 

Ltda (processo nº 29658/2019), determinando 
a reabertura do certame sem alteração do ato 
convocatório da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de insumos para o programa de 
diabetes”. Fica marcada a reabertura para o dia 
21/11/2019, com entrega dos envelopes às 08h, 
com início da sessão às 08h30. O 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. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA- CMDM

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 
014/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras 
Titulares e respectivas Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a 
comparecerem na 14ª Reunião Ordinária a 
realizar-se:
Dia: 04 de Novembro de 2019
Horário: 17:30 hrs
Local: Auditório da DDM
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 
– Centro

Pauta: 
1 –Aprovação das Atas das Reuniões  anterior
2 –Leitura do expediente
3- Informes da Mesa
4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção 
de atendimento a mulher.
5 –Organização da Comemoração dos 10 anos do 
Conselho
6 -Organização do Novembro do Não a Violência
7– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.
Obs: As ausências deverão ser justificadas por 
meio eletrônico, conforme regimento interno.

Viviane Camargo Ferreira - Presidente do 
CMDM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Portaria Nº 18 da Secretaria Municipal 
de Educação, de 31 de outubro de 2019 
Regulamenta o Processo de Remoção de 
Docentes
Júlio César Augusto do Valle, Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Nº 5318, 
de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei 
Nº 6170, de 05 de outubro de 2018, que dispõe 
sobre organização, estruturação, plano de 
empregos públicos, carreira e remuneração dos 
professores do Magistério Público do Município 
de Pindamonhangaba,

RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre a remoção de 
docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba para o ano letivo de 2020 e 
disciplinar as providências que seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Cabe à Secretaria Municipal de 
Educação tomar as providências necessárias à 
divulgação, à execução, ao acompanhamento 
e à avaliação das normas que orientam o 
processo de que trata esta Portaria.
Art. 2° Compete ao Secretário Municipal de 
Educação tomar as providências necessárias 
para o correto cumprimento desta Portaria, 
coordenando e orientando o processo de 
remoção de docentes conforme tempo 
de serviço computado pela Diretoria de 
Departamento de Gestão Escolar e em 
consonância com o Artigo 41 da Lei Municipal 
5318/2011.

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º O processo de remoção para 
exercício docente em 2020, obedecerá aos 
procedimentos disciplinados, conforme segue:
I- A lista classificatória dos docentes 
da Rede Municipal de Ensino será publicada 
dia 12/11/2019, no site oficial da Prefeitura 
Municipal, www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 
no Jornal Tribuna do Norte.
II- As vagas iniciais, definidas como 
classes vagas ou novas de Educação Infantil 
ou Ensino Fundamental, retratam a situação 
existente na Unidade Escolar com data base de 
31/10/2019.
III- A publicação da quantidade de 
vagas por unidades de ensino será divulgada 
no dia 08/11/2019, no site oficial da Prefeitura 
Municipal e no Jornal Tribuna do Norte.
IV- A inscrição dos docentes efetivos 
com classe livre atribuída em 2019, interessados 
na remoção, será feita em formulário on-line 
disponibilizado no site www.educapinda.net.br, 
no link Portal do Professor, a partir das 18h00 
do dia 13/11/2019 até às 14h de 14/11/2019, 
sendo a inscrição de responsabilidade de cada 
docente interessado.
V- Após análise, as inscrições 
poderão ser indeferidas caso se verifique 
equívocos ou inconsistência nos dados.
VI- A publicação das inscrições 
deferidas e indeferidas será no dia 14/11/2019, 
após as 16h00, no site oficial do munícipio e 
por meio de comunicação via e-mail oficial das 
unidades escolares e no Jornal Tribuna do 
Norte, no dia 19/11/2019.
VII- O recurso referente ao 
indeferimento da inscrição deverá ser interposto 
no dia 18/11/2019, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação. 

VIII- Os resultados dos recursos 
interpostos serão publicados em 19/11/2019, 
no site oficial do munícipio e por meio de 
comunicação via e-mail oficial das unidades 
escolares e no Jornal Tribuna do Norte.

DO PROCESSO DE REMOÇÃO
Art. 4º A remoção dos profissionais do 
magistério seguirá a mesma classificação 
estabelecida na Lei nº 5318/11 para o processo 
de atribuição de classes.
Parágrafo único: A remoção dos profissionais 
do magistério seguirá rigorosamente a ordem 
das fases realizadas pelo candidato.
Art. 5º  Estão sujeitos ao processo de remoção 
de classes todos os docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba que 
já tenham fixado suas sedes de exercício em 
anos anteriores e que optarem por participar do 
processo. 
 §1º - Os docentes que se encontram 
afastados, nos termos elencados no Art. 44 
da Lei nº 5.318/11, por licença saúde, licença 
maternidade ou paternidade, dentre outros 
descritos nos Art. 131 e incisos e 473 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas poderão 
participar do processo de remoção de classes 
desde que seja nomeado procurador legal para 
respectivo acompanhamento do processo.
§2º - O docente adido em 2019 poderá optar 
por participar do processo de remoção de sede, 
respeitando-se a lista classificatória geral dos 
docentes do município.
Art. 6º O processo de remoção para exercício 
docente em 2020, obedecerá às seguintes 
fases, conforme segue:
I -  A indicação na 1ª Fase, pelos docentes 
inscritos, de 01 (uma) unidade escolar de 
interesse para as vagas publicadas em 
08/11/2019 será realizada por meio de 
formulário on-line disponibilizado no site www.
educapinda.net.br, no link Portal do Professor, 
no período entre as 18h00 do dia 20/11/2019 
até as 8h00 do dia 21/11/2019.
II - O docente efetivo inscrito que não indicar 
sua opção para a vaga terá sua participação 
validada para a continuidade na 2ª e/ou 3ª fase.
III - A publicação do resultado da 1ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
21/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
IV - O recurso referente ao resultado da 1ª 
Fase deverá ser interposto no dia 22/11/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 

de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 25/11/2015.
V - A indicação na 2ª Fase, de 01 (uma) unidade 
escolar de interesse, será realizada por meio de 
formulário on-line disponibilizado no site www.
educapinda.net.br, no link Portal do Professor, 
entre as 18h00 do dia 25/11/2019 até as 8h00 
do dia 26/11/2019.
VI -  A publicação do resultado da 2ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
26/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
VII - O recurso referente ao resultado da 2ª 
Fase deverá ser interposto no dia 27/11/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 
de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 28/11/2019.
VIII - A indicação na 3ª Fase, de 01 (uma) 
unidade escolar de interesse, será realizada 
por meio de formulário on-line disponibilizado 
no site www.educapinda.net.br, no link Portal 
do Professor  no período entre as 18h00 do dia 
28/11/2019 até as 8h00 do dia 29/11/2019.
IX - A publicação do resultado da 3ª 
Fase ocorrerá a partir das 18h00 do dia 
29/11/2019, no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e por meio de comunicação 
via e-mail oficial das unidades escolares.
X - O recurso referente ao resultado da 3ª 
Fase deverá ser interposto no dia 02/12/2019, 
das 8h00 às 17h00, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, tendo o Secretário 
de Educação que publicar o resultado até as 
18h00, do dia 03/12/2019.
XI - A publicação do resultado final será 
realizada no dia 05/12/2019, no site da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
no Jornal Tribuna do Norte por meio de 
comunicação via e-mail oficial das unidades 
escolares.
XII – A lista atualizada das vagas será 
publicada após o término da 1ª e da 2ª fase, 
respectivamente.
§1º Inscrições ou apontamentos de opções não 
serão recebidas fora das datas previstas nesta 
Portaria.
§2º O docente efetivo com classe atribuída no 
exercício de 2019 ao fazer sua inscrição para o 
processo de remoção estará abdicando de sua 
lotação atual, caso venha a concretizar o ato 
de remoção.
§3º Após realizadas as indicações das opções 
em cada uma das 03 (três) fases para o 
processo de remoção, não será permitida a 
desistência pelo docente.
§4º O docente concluirá sua participação no 
processo de remoção quando atendido em uma 
das 3 (três) fases. 

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 7º A classificação dos docentes que atuam 
na Rede Municipal, de acordo com o art. 41 da 
Lei Municipal 5318/2011, será feita obedecendo 
aos seguintes critérios:
I - Classificação atual: pontuação gerada com 
base na nota do concurso de ingresso do 
docente, acrescida dos pontos obtidos com 
base no tempo de serviço, no período de 
01/11/2018 à 31/10/2019.
II - Assiduidade: pontuação gerada a partir da 
contagem de dias do ano civil (01 ponto por 
dia), 
descontadas as faltas conforme art. 44 da Lei 
Municipal 5318/2011.

DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA
Art. 8º A carga horária semanal será de 25 
(vinte e cinco) horas para a modalidade de 
Educação Infantil e de 30 (trinta) horas para 
Ensino Fundamental.
Art. 9º O Horário de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPC) constitui parte da carga 
horária de trabalho dos docentes.
§ 1º Será oferecido Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC) no período diurno 
e/ou noturno restrito a 02 (dois) horários por 
Unidade Escolar, definido conforme orientação 
de circular a ser publicada pelo Departamento 
de Gestão Escolar em 08/11/2019.
§ 2º – Caso coincidam os Horários de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC) de professores 
que detenham duas matrículas nesta rede 
municipal será oferecido o cumprimento de um 
dos horários em outra unidade escolar da rede. 
(Artigo 1° da lei N. 6.170 de 05 de outubro de 
2018 que acrescenta o § 2º ao artigo 19 da Lei 
5318/2011).
§ 3º É de responsabilidade do docente tomar 
ciência dos horários de HTPC antes de efetivar 
as indicações para a remoção.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10º O docente removido até 05/12/2019, 
resultado final do processo, participará da 
atribuição na nova sede de exercício, nas 
unidades municipais de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.
Art. 11 Os termos da Portaria Municipal deverão 
ser amplamente divulgados nas Unidades 
Escolares, no Site do Município e no Jornal 
Tribuna do Norte.
Art. 12 Os casos omissos serão decididos pelo 
Secretário Municipal de Educação e Secretária 
Adjunta de Educação, que poderão solicitar 
informações e pareceres da Secretaria de 
Negócios Jurídicos do município para dirimir 
eventuais dúvidas e omissões.
Art. 12 As dúvidas referentes ao processo 
de remoção deverão ser protocoladas na 
Secretaria Municipal de Educação em até três 
(03) dias úteis após a publicação desta portaria.
Art. 13 As decisões contidas nesta Portaria 
prestam-se para o processo de remoção de 
docentes para o ano letivo de 2020.
Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2019

Júlio César Augusto do Valle - Secretária 
Municipal de Educação

Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba

CMDCA--Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA ELEIÇÃO E LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS 

TUTELARES – MANDATO 2020/2024
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado 
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com base na Lei 
Municipal nº. 4.754/2008, na Resolução nº. 
113/2006, 152/2012, 139/2010 alterada pela 
170/2014 do CONANDA, Resolução nº. 37 
deste Conselho e Resolução nº. 81 de 2019, 
que delega a condução do processo de escolha 
dos membros dos conselhos tutelares, mandato 
2020/2024 para a Comissão Especial formada 
para este fim, após análise e indeferimento das 
impugnações tempestivas, TORNA PÚBLICO 
o resultado DEFINITIVO da eleição e a lista 
dos candidatos, em ordem de classificação, 
esclarecendo que os dez primeiros candidatos 
mais votados são eleitos Conselheiros 
Tutelares Titulares e os dez seguintes são 
eleitos como Conselheiros Tutelares Suplentes 
para o mesmo mandato:
 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS – 1º ao 
10º - Conselheiros Tutelares Titulares / 11º ao 
20º - Conselheiros Tutelares Suplentes

1º. Maria Helen dos Santos Villa Nova
2º. Juliana Bertolino
3º. Cris Oliveira
4º. Karol Honorato
5º. Desireé
6º. Patrícia Garcez
7º. Rodolfo Rocha
8º. Tatiana Derrico
9º. Regina Faria
10º. Luciana Ferreira
11º. Prof. Mauro Lopes
12º. Edson Walmir
13º. Marlene Pereira
14º. Luísa Guedes
15º. Edvania de Moraes
16º. Sara Meira
17º. Maria Monteiro
18º. Telma Benco
19º. Raquel Lomeu
20º. Rosângela Ferreira
21º. Marcella Nunes
22º. Isabel de Cassia
23º. Edna
Pindamonhangaba-SP, 01 de novembro de 2019


