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‘Papai Noel’ abre o “Natal Encantado” em Pinda
“Família Noel” chega à cidade em grande estilo. Sexta, dia 6, eles estarão no Distrito de Moreira César

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Com eventos em Pindamo-
nhangaba e Moreira César, o “Na-
tal Encantado” começou com a 

chegada do ‘Papai Noel’ à cidade 
na semana passada.  Na próxima 
sexta-feira (6) é a vez do Distrito 

receber o “Bom Velhinho”, na Pra-
ça do Cisas. 

PÁG. 8

Judô da Semelp realiza 
cerimônia de promoção 
de faixas e graus

Cerca de 150 atletas participaram do evento esportivo

Na última quinta-feira (28), a 
Semelp (Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pindamonhan-
gaba) realizou a cerimônia de pro-
moção de faixas e graus, no Centro 
Esportivo “Zito”, no período da noite. 
Já na sexta-feira (29), no Centro 

Esportivo ‘João do Pulo’, houve a 
promoção de faixas e graus para os 
judocas do Centro Esportivo do Ara-
retama e do “João do Pulo”, ocorrido 
também no período da noite.

Alunos de Escola Municipal participam 
do projeto “Dê a Mão Você Também”

No último dia 25 de novembro, alunos do 3º e 
4º ano da Escola Municipal Professor Paulo Freire 
participaram do início do Projeto “Dê a mão Você 
também”, promovido pela Associação Atlética 
Ferroviária de Pindamonhangaba, que tem como 
objetivo incentivar as crianças à prática de esportes.

Sede do Cadastro 
Único será inaugurada 
nesta quarta-feira

Cerimônia marca 
entrega de reforma 
da UBS Crispim

PÁG. 3 PÁG. 3PÁG. 5
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Começar de novo    
A cada início de semana, nossas edições sempre vêm recheadas 

de notícias sobre os eventos do fim de semana e sobre as 
atividades que acontecerão durante a semana atual. 

Em Pindamonhangaba, a chegada do ‘Papai Noel e da sua 
Trupe’ aconteceu na quinta (28), e as festividades do “Natal 
Encantado” seguiram fim de semana adentro, na praça 
Monsenhor Marcondes e na ‘Praça do Quartel’ – que recebe até 
a véspera do feriado de Natal atrações musicais, culturais e 
gastronômicas, além da feira de artesanato 
“Arte Encanto Natalino”. 

Os shows incluem nomes como André Youssef, com um 
repertório que transita entre blues, rock’n’roll, country e folk, e 
apresentações internacionais como Big James e Diunna Greenleaf. 

Mas a edição traz muito mais: aborda o esporte da cidade – 
que segue fazendo bonito por onde passa –, conquistando títulos e 
levando as crianças, os jovens e os adultos a competições regionais 
e nacionais, sempre atrelando espírito esportivo à integração e à 
saúde preventiva.

Por falar em saúde e integração, a Associação 
Pindamonhangabense de Equoterapia Cavalgar receberá no 
próximo sábado (7) o curso de introdução ao método terapêutico. 

Fazendo uso do cavalo dentro de uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar, a equoterapia tem viés 
educacional e terapêutico e se utiliza de áreas da saúde e 
equitação, tendo com o objetivo principal o desenvolvimento de 
pessoas com necessidades especiais.

Os assuntos são diversos, mas o propósito é o mesmo: divulgar 
ações positivas da cidade e da região. Mostrar que sempre existem 
pessoas e organizações evoluindo, fazendo o bem e contribuindo 
de forma positiva para uma sociedade mais igualitária e mais 
justa. 

Divulgação

Apresentação estudantil, premiação literária 
e da trova na plenária solene da APL  
Na noite de sexta sexta-feira (29), a APL- Academia Pindamonhangabense de Letras encerrou a edição 

de sessões plenárias solenes referentes a 2019. Confira os melhores momentos do evento, 
realizado na sede da APL, o histórico Palacete 10 de Julho:

Premiação: 
Alunos do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Professor José Aylton Falcão, vencedores 
de concurso literário, foram premiados. Na foto, 

os vencedores entre o acadêmico professor 
Fábio Mendes, a presidente APL, Bete Guimarães 

e (à direita) a professora dos laureados, 
Goretti Flores Goffi

Portal R3

Portal R3

Portal R3

aPresentação. 
Estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Ryoiti 
Yassuda apresentaram o trabalho 
“As irreverências estéticas na linguagem da obra de 
Juó Bananére”. Na foto, a professora-orientadora 
Daniela Saar e suas alunas Beatriz Rufino Gaby 
e Carolina de Souza Rodrigues ladeadas pelos 
acadêmicos, professor Sebastião Nelson da Cruz e 
escritora Judith Ribeiro de Carvalho

trova. 
Premiação aos trovadores vencedores do 1º 

Concurso Municipal de Trovas da APL – tema livre. 
Na foto, acadêmico Edmar de Souza (vencedor 

na categoria Iniciantes); trovador magnífico 
e realizador do concurso, José Ouverney, e 

os vencedores pela categoria Veteranos: 
acadêmico João Paulo Ouverney (1º lugar), 

acadêmica Anamaria Jorio Marcondes (3º lugar) 
e acadêmico Paulo Tarzicio Marcondes (2º lugar)

música. Apresentação dos alunos músicos 
da Fasc – Faculdade Santa Cecília, sob a 
coordenação da acadêmica, professora 
Jaqueline Bigaton Porto. Na foto, tendo ao 
centro o acadêmico Fernando Rezende, 
professor Murillo Gandine e alunos: Nicolas 
Castilho, Suzanne Dias, Jeniffer Gonçalves, 
João Eduardo e Bruno Paes.  obs.: A 
professora Jaqueline revela o triste fato que 
impediu seu aluno Jonathanw Gonçalves de 
também se apresentar. “...Mas a corda do 
instrumento quebrou-se“, lamenta-se.

Divulgação

A Guarda Civil Metropolita-
na recebeu novos uniformes, na 
quarta-feira (27). O prefeito Isael 
Domingues esteve no local e parti-
cipou da entrega para os guardas.

Durante esta gestão, a lei mu-

Guarda Civil Metropolitana recebe novos uniformes
nicipal foi mudada, determinan-
do que a corporação deixe de 
operar somente na segurança 
patrimonial de prédios e outros 
bens públicos, passando para um 
trabalho ostensivo. 

Em breve, após todos os testes 
necessários, poderão portar armas 
de fogo e 45 agentes selecionados 
terão condições de apoiar a Policia 
Militar em patrulhamentos e outras 
ações de combate à criminalidade.

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

A sede da Associação Pinda-
monhangabense de Equoterapia 
Cavalgar recebe o curso de intro-
dução ao método terapêutico, com 
a palestrante Liana Pires Santos, 
neste sábado (7), das 9 às 17 ho-
ras. O evento conta com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 

A equoterapia é um modo tera-
pêutico e educacional que faz uso 
do cavalo dentro de uma aborda-
gem multidisciplinar e interdis-
ciplinar, se utilizando também de 
áreas da saúde, educação e equita-
ção, tendo como principal o desen-
volvimento de pessoas com neces-
sidades especiais ou deficiências.

O curso con-
ta com 30 vagas e 
abordará vivência 
teórica na parte da 
manhã e prática 
de equoterapia no 
período da tarde. 
As inscrições po-
dem ser realizadas 
através do e-mail: 
cavalgar.pinda@
gmail.com ou pelo 
número: (12) 
99220-4264. 

Liana Pires San-
tos é psicopedago-
ga especializada em educação 
especial, psicomotricista, funda-
dora e diretora do Gati - Grupo 

de Abordagem Terapêutica Inte-
grada, além de representante da 
Associação Nacional de Equote-
rapia (Ande - BRASIL).

Curso de equoterapia acontece neste sábado 
Divulgação

O Goiabal será o segundo bairro 
a receber as ações de regularização 
fundiária em parceria entre a Pre-
feitura e o Itesp e, para iniciar os 
trabalhos no local, será realizada 
nesta terça-feira (3), às 19 horas, 
uma audiência pública com a popu-
lação. O objetivo é apresentar como 
será realizado o trabalho no bairro 
e tirar as dúvidas dos moradores, 
por isso é evento é aberto e é muito 
importante a presença de todos.

A audiência será no Centro Co-
munitário Sebastiana da Silva Pro-
cópio “Dona Tiana”. A ação está 
sendo realizada pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Habitação, e 
faz parte da parceria assinada re-
centemente com a Fundação Itesp.

A regularização fundiária per-
mite que o morador regularize 
toda a situação de seu imóvel e 
se torne, de fato, proprietário. 
Essa iniciativa é inédita dentre as 
gestões municipais de Pindamo-
nhangaba ao longo dos anos e vai 
beneficiar os moradores, pois te-

Goiabal recebe audiência 
pública nesta terça-feira

o primeiro bairro a ser atendido pela parceria entre a 
Prefeitura e o itesp foi a vila são Benedito 

rão além da segurança jurídica, a 
valorização de seu imóvel. O pri-
meiro bairro a receber a ação que 
resultou da parceria com o Itesp 
foi a Vila São Benedito. 

Para o secretário de Habitação, 
Marcelo Martuscelli, “a presença 
da população é muito importante 
para que conheçam todos os proce-
dimentos que serão realizados du-
rante o processo de regularização 
no bairro, incluindo entrevistas e 
solicitação de documentações”.

“Com toda a documentação 
regularizada, os moradores terão 
segurança jurídica e a dignidade 
de dizer que são proprietários 
de seus imóveis. Para nós, é uma 
questão de honra entregar os tí-
tulos de propriedade aos mora-
dores, proporcionando também 
segurança jurídica e valorização 
destes imóveis”, afirmou o prefei-
to Isael Domingues.

O Centro Comunitário “Dona 
Tiana” fica na avenida dos Ce-
dros, 745, Goiabal.

Divulgação
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 Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, realizará a 
inauguração do novo espaço da 
Gestão Municipal do Cadastro 
Único e Programa Bolsa Família. 
O evento será nesta quarta-feira 
(4), às 10 horas.

O prédio fica na avenida Albu-
querque Lins, 550, São Benedito.

O Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família possui uma equipe 
formada pelos seguintes profis-
sionais: Milton Rodrigues (gestor 
municipal) e os técnicos muni-
cipais: Silvia Inês, Pamela Dias, 
Vanderli de Oliveira, José Eduar-
do Claro e Angela Maria Xavier 
Freire.

Entre as atribuições da equi-
pe, somando a do gestor e dos 
técnicos, estão, entre outras, co-
ordenar a identificação das famí-
lias que compõem o público-alvo 

Sede do Cadastro Único será 
inaugurada nesta quarta-feira

O bairro do Crispim recebeu, 
na última sexta-feira (29), uma 
Unidade Básica de Saúde toda re-
formada e ampliada, para melhor 
atendimento dos moradores da 
região.

A reforma e a adequação da 
unidade de saúde, de 367,38 m², 
contam espaços como: consultó-
rios para atendimento pediátrico, 
ginecológico, odontológico e clí-
nico geral. A nova recepção am-
pla com espaço de espera visa a 
abrigar os pacientes com confor-
to e acolhimento. O espaço tem 
ainda farmácia e sala de vacinas 
(que não havia na antiga unida-
de), posto de enfermagem, entre 
outros serviços que fazem parte 
da UBS. No pavimento superior 
ficará toda a área administrativa 
da unidade saúde.

A UBS Crispim também rece-
beu uma denominação: Francisco 
Carvalho, por meio de projeto do 
vereador Toninho da Farmácia. 
Conhecido como “Seu Chico”, o 
homenageado morou por mais 
de 40 anos no bairro do Crispim, 
e ajudou a muitas pessoas, tanto 
na vizinhança como no Lar Irmã 
Terezinha, do qual era voluntário 
dedicado. A família do homena-
geado, já falecido, compareceu 
em peso à cerimônia. Os filhos: 
Maria Eunice, Helenice (falou 
em nome dos irmãos), Ilze, Lair,  
Altair, Elizete e  Gisele; as netas: 
Larissa, Marinara, Júlia Fernanda 
e Olívia; sobrinhos: Araci, Zenir e 
Gilson, além de vizinhos  e ami-
gos.

A equipe da UBS Crispim es-
tava muito satisfeita com o novo 
local de trabalho. “Dizer que foi 
feita uma reforma é muito pou-
co, praticamente outro prédio foi 
construído e agora podemos ofe-
recer um atendimento com mais 
dignidade aos pacientes, com pri-
vacidade, além de ampliar os ser-
viços oferecidos”, falou a enfer-
meira Sandra Riguetti, em nome 
da equipe.

Para o prefeito Isael Domin-

Cerimônia marca entrega de 
reforma da UBS Crispim

do Cadastro Único; promover a 
utilização dos dados do Cadas-
tro Único para planejamento e 
gestão de políticas públicas e 
programas sociais; fazer a inter-
locução entre a prefeitura, o MDS 
e o estado, bem como coordenar 
a relação entre as secretarias de 
assistência social, educação e 
saúde para o acompanhamento 
dos beneficiários do Bolsa Famí-
lia; realizar diariamente entre-
vistas às famílias atendidas pelo 
programa; sanar dúvidas sobre 
os programas que envolvem o Ca-
dastro Único; encaminhar as fa-
mílias para outras políticas inter-
setoriais com a devida inscrição 
do Cadastro Único; entre diversas 
outras atribuições.  

Com a nova sede, o intuito é 
organizar e melhorar ainda mais 
o atendimento aos munícipes be-
neficiários. 

gues, a UBS Crispim é um grande 
presente para o bairro. “A popu-
lação merece esse novo prédio, 
um lugar digno do atendimento 
à população, lindo, estruturado e 

com atendimento humanizado”, 
destacou, lembrando do investi-
mento nas unidades de saúde pe-
los bairros, como é o caso da UBS 
Eloyna, que também foi entregue 

em uma nova sede, ampla, acessí-
vel e organizada, e das unidades 
do Arco-Íris, Castolira, Ribeirão 
Grande e Vila Rica, que estão em 
obras, entre outras. 

O Poupatempo promove pela 
primeira vez a “Campanha de 
Natal 2019” para arrecadar ali-
mentos não perecíveis, que serão 
destinados a famílias em situação 
de vulnerabilidade. A ação é uma 
parceria com Fundo Social de 
São Paulo (Fussp) e a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos 
(STM), por meio da EMTU, e vai 
até o próximo dia 18 de dezem-
bro em todas as 72 unidades do 
Poupatempo.

Na semana em que se come-
mora o “Dia Internacional do 
Voluntariado”, 5, o Poupatempo 
convida a população a compa-
recer aos postos de atendimen-
to do Governo do Estado nesta 

terça-feira (3), para levar sua 
doação e participar do “Dia de 
Doar”.

De acordo com o superinten-
dente da Prodesp, Ernesto Mas-
cellani Neto, essa é mais uma 
ação que reforça o caráter social 
do Poupatempo. “Além de ser 
reconhecido pela qualidade e 
eficiência dos atendimentos ofe-
recidos, o Poupatempo também 
está engajado em ações sociais”, 
explicou Neto, que destacou ain-
da a importância da ação. “O ver-
dadeiro sentido do Natal é ajudar 
ao próximo. Por isso, contamos 
com a colaboração de todos para 
tornar esse momento de união 
em família mais próspero e feliz”.

Para colaborar, basta levar 
a qualquer posto do programa 
alimentos não perecíveis, como 
açúcar, arroz, biscoito, café, fa-
rinha, feijão, fubá, macarrão e 
óleo. Além do Poupatempo, nove 
terminais urbanos do Corredor 
ABD, da EMTU, participam da 
ação e recebem donativos até o 
dia 10/12.

É fundamental que os produ-
tos estejam em suas embalagens 
originais e que o prazo de vali-
dade seja de pelo menos 90 dias. 
Todos os itens recebidos serão 
transformados em cestas básicas, 
destinadas às entidades cadas-
tradas pelo Fundo Social na capi-
tal e no interior.

Poupatempo realiza campanha de 
arrecadação de alimentos para o Natal

Terça-feira  (3)
14h – Formatura do 

“Time do Emprego”
Local: Auditório da 

Prefeitura

19h – Audiência Pú-
blica para Regularização 
Fundiária do Goiabal

Local: Centro Comu-
nitário do Goiabal

 
QuarTa-feira (4)

10h – Inauguração do 
Prédio do Cadastro Único

Local: Avenida Albu-
querque Lins, 550, São Be-
nedito

19h – Papai Noel visi-
ta a Praça da Bíblia

Local: Praça da Bíblia, 
em frente ao Cemitério 
Municipal

 
QuinTa-feira (5)

18 horas – III Feira 
Regional Arte Encanto Na-
talino

Local: Praça do Quartel

19 horas – Papai Noel 
na Praça Monsenhor Mar-
condes

Local: Praça 
Monsenhor Marcondes

 
 SexTa-feira (6)

18 horas – III Feira 
Regional Arte Encanto Na-
talino

Local: Praça do Quartel

19h – Chegada do Pa-
pai Noel em Moreira César

Local: Praça do Cisas
 
19h – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monse-

nhor Marcondes

20h – Cantata da Eu-
terpe na Matriz

Local: Igreja Matriz

Agenda de 
eventos da 
Semana

Divulgação

Divulgação

Entre as funções do Cadastro Único está o acompanhamento do “Bolsa Família”
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Alunos de Escola Municipal participam 
do projeto “Dê a Mão Você Também”

Pinda conta com 
exposição de presépio

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e DonaLeopoldina 
recebe a exposição de presépios do 
artista Sergio Dias, idealizador da 
exposição que há 40 anos monta o 
maior presépio de Pindamonhan-
gaba, no bairro do Crispim.

Este ano foi montado dentro 
do Museu, o presépio principal e 
minipresépios, com origens de vá-
rias regiões, cidades brasileiras e 

outros países, confeccionados com 
diversos materiais como pedras, 
metais, palhas, sementes, tecidos, 
vidros, linhas, madeiras e mais.

O presépio principal contém 
516 peças, com pessoas, animais, 
aves, peixes, fontes de água, árvo-
res e a cidade de Belém. A expo-
sição segue até o dia 6 de janeiro 
de 2020.

As obras poderão ser visitadas 
no horário de funcionamento 
do museu, das 9 às 17 horas, de 
segunda a sábado.

O presépio principal é composto por 516 peças

Projeto visa 
a incentivar 
as crianças a 
prática esportiva

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

No último dia 25 de novembro, 
alunos do 3º e 4º ano da Escola 
Municipal Professor Paulo Freire 
participaram do início do Projeto 
“Dê a mão Você também”, promo-
vido pela Associação Atlética Fer-
roviária de Pindamonhangaba, 
que tem como objetivo incentivar 
as crianças a prática de esportes.

Os alunos foram recebidos 
pelo presidente do clube Leandro 
Matos, pelo colaborador do proje-
to Alexandre Faria e pela equipe 
que realizou o atendimento das 
crianças. Logo que chegaram as 
crianças fizeram um tour pelas 
dependências do clube e em se-
guida foram direcionados para 
as atividades diversificadas. Elas 
participaram de um momento de 
recreação, além de poderem co-
nhecer diferentes modalidades 
esportivas como capoeira, futsal, 
judô e outros. O projeto pioneiro 

foi o pontapé inicial do clube para 
as comemorações dos 90 anos da 
Associação que serão consolida-
dos no ano que vem.

“Como mãe do aluno Igor, do 
terceiro ano, agradeço juntamen-

te com a escola a oportunidade 
da participação dele no projeto 
‘Dê a mão você também’, meu fi-
lho chegou em casa encantado 
com a tarde fantástica que ele 
teve”, afirmou a Sra. Meire de 

Lourdes Cunha Souza. “Disse que 
todos foram bem recebidos pelo 
presidente do clube, que parti-
ciparam das atividades; além do 
delicioso lanche oferecido pelo 
Clube. Parabéns aos organizado-

res do projeto e também à Escola 
Municipal professor Paulo Freire 
pela parceria firmada. É muito 
gratificante ver as crianças feli-
zes e empolgadas em fazer ativi-
dade física”, completou.

Depois de um tour pelas dependências da Ferroviária, alunos participaram de uma série de atividades esportivas

Museu Histórico recebe 
projeto “Quebrando Tabu”

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina sedia o projeto 
“Quebrando Tabu”, desde a 
segunda-feira (2) e segue até 
sexta-feira (6), às 19 horas. No 
sábado (7), o projeto se encer-

ra com roda de conversa, às 9 
horas.

O “Quebrando tabu”, idea-
lizado pelo professor Wagner 
Souza, é aberto ao público aci-
ma de 14 anos e visa promover 
a discussão de temas sobre di-
versidade e respeito, além de 
levar atividades culturais para 
o ambiente escolar.

Durante a semana, as pes-
soas poderão ter a oportuni-
dade de assistir apresentações 
de grupo de teatro, dança, do-
cumentário e roda de conversa 
com especialista sobre o tema 
abordado no dia. Em todos os 
dias os alunos do Projeto Jovens 
Protagonistas realizarão dinâ-
micas e intervenções no evento.

Programação:
Terça-feira (3)
Exibição do documentário “Espero tua (re)volta”; 
Roda de conversa sobre Racismo Estrutural, com 
a Advogada Rafa Mendes e as alunas da escola 
Falcão Yris e Stefane.

Quarta-feira (4)
Mesa ecumênica com: Padre Cipriano, Pai Rogério, 
Hare Prof Roberto, Monge Chang, Islâmica Prof 
Filomena, ateísta Luiz Carioca.

Quinta-feira (5)
Oficina Empática- alunos da Turma de Teatro 1 do Senac; 

Fala da aluna Sarah de Melo (escola Dirce Aparecida) 
sobre “Inclusão da pessoa com deficiência”.

Sexta-feira (6)
Batalha do Conhecimento (Organizadores 
Batalha do Gama).

Sábado (7)
Oficina “Diversidade Sexual” - Educadora Social 
Ariane Maria; Roda de conversa “Desafios da 
Comunidade LGBT”- Educador/Militante Juliano 
Toledo; Espetáculo de encerramento: Os inimigos do 
Povo- Coletivo de Teatro Contramão.

Divulgação

Divulgação
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Na última quinta-feira (28), a 
Semelp (Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pindamo-
nhangaba) realizou a cerimônia 
de promoção de faixas e graus, no 
Centro Esportivo Zito, no período 
da noite. Já na sexta-feira (29), no 
Centro Esportivo ‘João do Pulo’, 
houve a promoção de faixas e 
graus para os judocas do Centro 
Esportivo do Araretama e do João 
do Pulo, ocorrido também no pe-
ríodo da noite.

Esses dois eventos tiveram 
a presença de 145 judocas, mo-
mento em que as famílias pres-
tigiavam e realizavam a entrega 

A Federação Paulista de Ginástica realizou no sábado (30), a 
‘Copa São Paulo de Ginástica Artística’ em Guarulhos. Pinda 

foi representada pelos ginastas Rodrigo e Márcio junto com os 
treinadores Marcelo e Lisa.

Rodrigo foi o campeão individual geral da competição e 
a equipe conquistou o terceiro lugar geral. Com mais este 

importante resultado, a equipe de Pindamonhangaba encerra 
a temporada de competições 2019. 

Na manhã de domingo 
(1º/12), a  Semelp por 

meio do setor das 
atividades aquáticas, 

realizou, no Centro 
Esportivo José Ely Miranda 

“Zito”, o ‘12° Intercâmbio 
de Natação de Adulto’.

O evento reuniu os alunos 
adultos de iniciação, 

aperfeiçoamento e 
melhor idade, que 
praticam aulas de 

natação nas piscinas do 
Centro Esportivo ‘Zito’ e do 

ginásio do Cidade Nova.
“Com o objetivo de 

integrar alunos e 
professores e apresentar 
o aprendizado em vários 

níveis, podemos avaliar 
o que intercâmbio foi um 
grande sucesso”, afirma 

a gestora de Esportes, 
professora Sylvia Campos.

‘Zito’ recebe intercâmbio de natação adulto

Ginástica Artística encerra 
o ano de competições com 

saldo positivo

Judô da 
Semelp realiza 
cerimônia de 
promoção de 
faixas e graus

de faixas e de graus aos seus 
respectivos filhos, que antes 
passaram por uma parada ava-
liativa nas aulas, e em seguida 
houve a confraternização. Se-
gundo o professor Celso Man-
zano, “é importante ressaltar a 
satisfação e a alegria com que 
realizamos eventos assim, pois 
celebram conquistas, cresci-
mentos e união entre a comuni-
dade do judô. Somos gratos pela 
confiança dos pais pelo trabalho 
desenvolvido neste ano. Deseja-
mos a todos um Feliz Natal e um 
Ano de 2020 repletos de muita 
luz e paz.” Quase 150 judocas participaram do evento, que aconteceu em dois dias

Evento esportivo teve por objetivo principal apresentar o aprendizado em cada nível e gerar integração
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Processo 1002242-45.2017.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco - Adriano Vicente dos Santos - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002242-45.2017.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANO
VICENTE DOS SANTOS, CPF 151.765.368-11, RG 228925022, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Bradesco, alegando em síntese: o exeqüente efetuou com o executado, através da antiga agência HSBC Bank Brasil S.A., em Caçapava, uma operação
financeira consubstanciada no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, em 09 de setembro de 2015, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
que foram colocados à disposição do emitente em sua conta informada na página 02 do contrato (atual: Ag: 7354, C/c 59), gerando a carteira/contrato
348/3.369.602. O referido financiamento está representado pelo Contrato nº 16860511427. O financiamento foi feito para ser pago em 24 (vinte e quatro)
parcelas de R$ 1.542,25 cada, vencendo-se a primeira em 25/09/2015 e a última em 25/08/2017. 3) Vencida a segunda parcela da obrigação em 25/
10/2015, o executado não efetuou o seu pagamento, o mesmo ocorrendo com as demais parcelas. Temos então, que o valor do principal acrescido de
encargos contratuais, apurado até a data de 25/04/2017, monta em R$ 38.788,27 (trinta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento voluntário da dívida, R$ 38.788,27 valor deverá ser
atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido ainda dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
do débito, sob pena de penhora. Caso efetuado o pagamento no prazo acima, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Poderá ainda,
no prazo de 15 dias, apresentar embargos à execução. No caso de embargos manifestamente protelatórios, sujeitar-se-á ao pagamento de multa de
até 20% sobre o valor em execução. O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários
advocatícios), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer autorização do Juízo para o pagamento do saldo remanescente em
até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de novembro de 2019.

                       JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ’
03 + 04 / 12 / 2019

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5698, de 7 de outubro de 2019.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos inc. III do art. 11, da Lei Municipal nº 6145, de 28 de junho de 2018,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 765.834,53 (setecentos e ses-
senta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para adequação 
orçamentária do Executivo, no
corrente exercício, para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes de 
anulação das dotações constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 7 de outubro de 2019.
 Dr. Isael Domingues   Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
 Prefeito Municipal   Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 7 de outubro
de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I - Crédito
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
312 3.3.90.30.00 Material de Consumo    713.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.48.00
392 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física   40.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    5.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
430 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     1.000,00
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
588 3.3.90.30.00 Material de Consumo        5.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
754 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica      1.834,53

Total Geral                        765.834,53
Tabela II - Anulação
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2080 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.32.00
290 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  -363.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.32.00DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO 
AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
313 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  -350.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -40.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo     -5.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo    -1.000,00
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.36.00
591 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -5.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.31.00
752 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras -1.834,53

Total Geral -765.834,53

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5699, de 15 de outubro de 2019.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 6198, de 20 de dezembro de 2018, na neces-
sidade de alterar a fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na Lei nº 6198 de 20 de 
dezembro de 2018, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 3,00 
(três reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.
 Dr. Isael Domingues   Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
 Prefeito Municipal   Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 15 de
outubro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I – Acréscimo
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2080 | 95 | 200.0003 | 3.3.90.30.00
913 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00
01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 95 | 200.0002 | 3.3.90.30.00
914 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 95 | 200.0002 | 3.3.90.30.00
915 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00
     

Total Geral              3,00

Tabela II - Anulação
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2080 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
289 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00
01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
309 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
312 3.3.90.30.00 Material de Consumo    1,00 

Total Geral              3,00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5696, de 7 de outubro de 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6198, de 20 de dezembro
de 2018, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura
do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.501.984,04
(dois milhões quinhentos e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e quatro
centavos), para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos
provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II, em
conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de
17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 7 de outubro de 2019.

            Dr. Isael Domingues   Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
            Prefeito Municipal   Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 7 de outubro
de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I - Suplementação
01.01.10 CHEFIA DE GABINETE
01.01.10 | 04.122.0004.2010 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
9 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   3.700,00
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.131.0004.2011 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
77 3.3.90.30.00 Material de Consumo     10.000,00
01.03.30 | 04.131.0004.2012 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
80 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   20.000,00
01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   50.000,00
01.05.40 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.05.40 | 04.128.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
138 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   5.000,00
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.00
286 3.3.90.30.00 Material de Consumo    973.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
309 3.3.90.30.00 Material de Consumo    23.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
312 3.3.90.30.00 Material de Consumo     272.000,00
01.09.40 | 12.367.0010.2038 | 01 | 240.0000 | 3.3.90.30.00
332 3.3.90.30.00 Material de Consumo     18.000,00
01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
374 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   99.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
386 3.3.90.30.00 Material de Consumo    45.000,00
01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.14.00
439 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil    15.000,00
01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
441 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção   8.000,00
01.11.21 FUNDO DE APOIO AO DESP. NÃO PROFISSIONAL
01.11.21 | 27.812.0006.2019 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.48.00
451 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física  150.000,00
01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
588 3.3.90.30.00 Material de Consumo    17.000,00
01.15.20 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA
01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.30.00
608 3.3.90.30.00 Material de Consumo    12.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
754 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   87.284,04
01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
758 3.3.90.30.00 Material de Consumo    4.000,00
01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
789 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   150.000,00
01.10.70 DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00
813 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 540.000,00

Total Geral                                2.501.984,04
Tabela II - Anulação
01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
95 3.3.90.30.00 Material de Consumo     -30.000,00
01.04.20 | 06.181.0018.2097 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
98 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -20.000,00
01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -38.700,00
01.07.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.07.10 | 04.122.0007.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
188 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente   -15.000,00
01.07.30 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
01.07.30 | 20.606.0007.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
205 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente   -12.000,00
01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.10 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.14.00
241 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil      -6.000,00
01.09.10 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.33.00
242 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção   -45.000,00
01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
244 3.3.90.30.00 Material de Consumo    -13.000,00
01.09.20 | 12.306.0010.2070 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.30.00
246 3.3.90.30.00 Material de Consumo     -83.000,00
01.09.20 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.36.00
256 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -3.000,00
01.09.20 | 12.361.0012.1010 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.52.00
262 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente   -24.000,00
01.09.30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
01.09.30 | 12.361.0012.2067 | 01 | 220.0000 | 3.3.50.39.00
274 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   -450.000,00
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2080 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.32.00
290 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  -7.000,00
01.09.40 | 12.361.0011.1025 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.51.00
292 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -180.000,00
01.09.40 | 12.361.0011.1025 | 05 | 200.0001 | 4.4.90.51.00
293 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -190.000,00
01.09.40 | 12.361.0012.2066 | 01 | 220.0000 | 3.3.50.43.00
297 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais     -29.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.39.00
315 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -15.000,00
01.09.40 | 12.365.0011.1009 | 01 | 212.0000 | 4.4.90.51.00
317 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -185.000,00
01.09.40 | 12.366.0010.2037 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
326 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    -18.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -144.000,00
01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.11.10 | 27.812.0006.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -99.000,00
01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo     -8.000,00
01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
448 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -15.000,00
01.11.30 DEPARTAMENTO DE LAZER
01.11.30 | 27.813.0006.2020 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
456 3.3.90.30.00 Material de Consumo    -40.000,00
01.11.30 | 27.813.0006.2020 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
457 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -11.000,00
01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.121.0017.2092 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
492 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -413.000,00
01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 15.451.0017.1005 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -100.000,00
01.13.20 | 15.451.0017.1021 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
522 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -40.000,00
01.13.20 | 15.451.0017.1024 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
524 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -10.000,00
01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01.15.30 | 08.244.0015.2074 | 01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00
617 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   -12.000,00
01.09.30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
01.09.30 | 12.361.0012.2067 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
275 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    -2.000,00
01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.10 | 12.364.0010.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.18.00
243 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudante    -36.000,00
01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00
712 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   -17.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
745 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -43.000,00
01.17.20 | 13.392.0013.2048 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
748 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       -934,30
01.17.20 | 13.392.0013.2048 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
749 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   -5.339,00
01.17.20 | 13.392.0013.2053 | 01 | 110.0000 | 3.3.50.39.00
756 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   -12.000,00
01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
760 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   -30.010,74
01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
782 4.4.90.51.00 Obras e Instalações     -100.000,00

Total Geral                                  -2.501.984,04

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5704, de 23 de outubro de 2019.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 6198, de 20 de dezembro de 2018, na neces-
sidade de alterar a fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na Lei nº 6198 de 20 de 
dezembro de 2018, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 2,00 
(dois reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca  - Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 23 de outubro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I – Acréscimo
01.06.20
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 92 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
918 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1,00
01.13.10
GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.122.0017.2091 | 05 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
917 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00

Total Geral                  2,00
Tabela II - Anulação
01.06.20
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 02 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
162 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1,00
01.13.10
GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.122.0017.2091 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
502 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00

Total Geral               -2,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: 
nº 07.076.249/0001-20, representada pelo Presidente Sr. José Rogério Moreira. CONVOCAM os 
Associados, Fundadores, Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, para 
Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia dezoito de dezembro de dois mil e nove, às 
oito horas, na Av. das dos cedros, nº 16, Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar de doação de veículo. 
Pindamonhangaba, 3 de dezembro de 2019.

José Rogério Moreira 
 Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                         
 DECRETO Nº 5.713, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 6.164, de 18 de setembro de 2018, art. 6º, 

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, 
no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, referente à celebração de opera-
ção de crédito com a Desenvolve SP- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, destinada ao 
recapeamento asfáltico da cidade. A classificação orçamentária será:

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
13.40   Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2088  Recapeamento Asfáltico
15.451.0017.7 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                               R$ 1.000.000,00

 Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a operação de crédito 
com a Desenvolve SP- Agência de Fomento do Estado de São Paulo.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2019.

                Dr. Isael Domingues                            Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
                 Prefeito Municipal                              Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 11 de novembro de 2019.

   Anderson Plínio da Silva Alves
  Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.708 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 6.198, de 20 de dezembro de 2018, conforme inciso I do artigo 6º,

DECRETA:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil 
reais), no Gabinete do Prefeito, no Departamento de Obras e Planejamento Distrital, na Secretaria 
Municipal de Governo, no Departamento de Comunicação, na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, no Departamento de Trânsito e Mobilidade, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no 
Departamento de Esporte, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Departamento de Limpe-
za Pública e Resíduos Sólidos e na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no Departamento de 
Cultura, para uso dos recursos da cota parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção 
de Petróleo – Lei nº 7.990/89, conforme seu excesso de arrecadação em 2019. A classificação 
orçamentária será:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61 Departamento de Obras e Planejamento Distrital
2030                  Manutenção das Atividades da Subprefeitura
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (659)                               R$   100.000,00 
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
03.30 Departamento de Comunicação 
2012                  Manutenção das Atividades de Eventos
04.131.0004.01 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(80)    R$     20.000,00 
04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.40 Departamento de Trânsito e Mobilidade
2031                  Manutenção dos Veículos Públicos
26.782.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (684)                                R$  200.000,00
26.782.0009.01   3.3.90.39– Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(685)  R$  100.000,00 
11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
11.20 Departamento de Esporte
2018                  Manutenção das Atividades Esportivas
27.812.0006.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (446)                                R$  100.000,00 
16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
16.20 Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01  3.3.90.39– Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(821)   R$ 200.000,00 
17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
17.20 Departamento de Cultura
2050                  Festivais de Música, Teatro, Dança, Literatura e Folclore
13.392.0013.01   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(754)  R$   70.000,00 
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o excesso de 
arrecadação da cota parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 
7.990/89 do exercício de 2019.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues                            
Prefeito Municipal                              

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 30 de outubro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO 5.706, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do Inciso I do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                 R$ 506.761,40 (quinhentos e seis 
mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), na Secretaria Municipal de Finanças 
e Orçamento, no Departamento Financeiro e Contábil, para devolução do repasse do recurso do 
Convênio do Leite, do Departamento de Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, em função do superávit financeiro. A classificação orçamentária será:
01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
06.20 Departamento Financeiro e Contábil
2007                 Manutenção das Atividades Administrativas
04.123.0004.92  3.3.90.93–   Indenizações e Restituições   (918)                   R$    506.761,40
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues                            
Prefeito Municipal         

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 23 de outubro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.702 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 6.069, de 23 de novembro de 2017, art. 7º, alterada pela Lei nº 6.140, de 
21 de junho de 2018, art. 1º,

DECRETA:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na Secretaria Municipal de Obras e Planejamen-
to, no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, referente à celebração de ope-
ração de crédito com a Desenvolve SP- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, destinada a 
aquisição de veículo para a frota municipal. A classificação orçamentária será:
13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40   Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
1003       Equipamentos em Geral
15 452 0009.7       4.4.90.52 –  Equipamentos e Material Permanente           R$  250.000,00  
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a operação de crédito 
com a Desenvolve SP- Agência de Fomento do Estado de São Paulo.
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues                            
Prefeito Municipal  

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 15 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.701, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do inciso I do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018, 

DECRETA: 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 1.239.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil reais), na Secretaria Municipal 
de Educação, no Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico e na Secreta-
ria Municipal de Saúde, no Departamento de Proteção aos Riscos e Agravo à Saúde, em função 
do superávit financeiro apurado em 2018 e adequação de ações neste exercício. A classificação 
orçamentária será:
09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40 Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
2080 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Fundamental/ QSE
12.361.0010.95          3.3.90.30– Material de Consumo (913)                            R$  250.000,00
2034  Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Crech
12.365.0010.95          3.3.90.30– Material de Consumo (914)                            R$  600.000,00
2035  Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Pré Escolar
12.365.0010.95          3.3.90.30– Material de Consumo (915)                            R$  220.000,00
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.40 Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
1003 Equipamentos em Geral
10.304.0014.95          4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (906)    R$ 169.000,00
  
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

                Dr. Isael Domingues                            Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
                 Prefeito Municipal                              Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 15 de novembro de 2019.
   Anderson Plínio da Silva Alves

  Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.712, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Retifica o Decreto nº 4.518, de 30 de março de 2009, que declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terreno localizada na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, 
Bairro do Ribeirão Grande, necessária para construção de Quadra Poliesportiva e Centro Comu-
nitário.
Dr Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e 
nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 
1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Retifica  a ementa do Decreto nº 4.518, de 30 de março de 2009, que 
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno localizada na Es-
trada Municipal Irineu Alves Vieira (Irineu Canuto), Bairro do Ribeirão Grande, necessária para 
construção de Quadra Poliesportiva, Centro Comunitário e ESF Ribeirão Grande”
que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, área 
de terreno localizada na Estrada Municipal Irineu Alves Vieira (Irineu Canuto), Bairro Ribeirão Gran-
de, de propriedade de Vanilda de Almeida Cardoso e s/m Jarosiahy Laudo Cardoso, Alzira de Al-
meida Ferraz e s/m Armando Ramos Ferraz, Nosvaldo de Almeida e Maria Rosa de Souza Almeida, 
necessária para construção de Quadra Poliesportiva, Centro Comunitário e Unidade de Saúde, a 
qual possui as seguintes medidas e confrontações:
“ As medidas e confrontações dessa área, desmembrada da matrícula nº 23717 do Cartório de 
Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca, pormenorizadamente , são as seguintes : iniciando 
no ponto “E”, no mapa em anexo, no sentido horário, segue-se no rumo magnético inicial 26º 43’ 50” 
NW numa extensão de 157,99 m ( cento e cinqüenta e sete metros e noventa e nove centímetros 
)  até encontrar o ponto “D” confrontando-se com a Área Remanescente 1 da matrícula nº  23717 
propriedade de Vanilda de Almeida Cardoso e s/m Jarosiahy Laudo Cardoso, Alzira de Almeida Fer-
raz e s/m Armando Ramos Ferraz, Nosvaldo de Almeida e Maria Rosa de Souza Almeida; do ponto 
“D” deflete à direita no rumo magnético 78º 00’ 00” NE numa extensão de 30,42 m ( trinta metros e 
quarenta e dois centímetros )  ; deste ponto no rumo magnético 68º 00’ 00” NE prossegue por mais 
96,00 m (noventa e seis metros)  ; deste ponto caminha por mais 43,00 m ( quarenta e três metros 
) no rumo magnético 65º 00’ 00” NE; deste ponto no rumo magnético 66º 00’ 00” NE caminha-se 
29,36 m (vinte e nove metros e trinta e seis centímetros)  até encontrar o ponto “F” confrontando-se 
com propriedade de Manoel Alves Moreira; do ponto “F” deflete à direita no rumo magnético  24º 
26’ 39” SE numa extensão de 55,99 m (cinqüenta e cinco metros e noventa e nove centímetros ) 
até encontrar o ponto “G” confrontando-se com a Área Remanescente 2 da matrícula nº  23717 pro-
priedade de Vanilda de Almeida Cardoso e s/m Jarosiahy Laudo Cardoso, Alzira de Almeida Ferraz 
e s/m Armando Ramos Ferraz, Nosvaldo de Almeida e Maria Rosa de Souza Almeida; do ponto 
“G” deflete à direita no rumo magnético 38º 00’ 00” SW e seguimos por 18,40 m ( dezoito metros e 
quarenta centímetros );  deste ponto caminha-se 20,00 m ( vinte metros ) no rumo magnético 42º 00’ 
00” SW; deste ponto prossegue-se por mais 48,00 m ( quarenta e oito metros ) no rumo magnético 
41º 00’ 00” SW; a partir desse ponto segue-se por uma extensão de 76,00 m ( setenta e seis metros 
) no rumo magnético 42º 00’ 00” SW; deste ponto caminha-se mais 40,00 m ( quarenta metros ) no 
rumo magnético 38º 30’ 00” SW; a partir deste ponto segue-se por uma distancia de 9,34 m ( nove 
metros e trinta e quatro centímetros )  no rumo magnético 26º 00’ 00” SW até encontrar o ponto 
inicial “E”, origem deste caminhamento e encerrando o perímetro a área de 20.004,06 m2 ( vinte mil 
e quatro metros quadrados e seis decímetros quadrados ) ; entre os pontos “G” e “E”, ponto final e 
inicial, a gleba confronta-se com o leito da Estrada Municipal Irineu Alves Vieira”
“Art. 2º A área descrita no artigo 1º será necessária para construção de Quadra Poliesportiva, Cen-
tro Comunitário e ESF (Estratégia Saúde da Família) Ribeirão Grande”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues                          
Prefeito Municipal   

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 3 de dezembro de 2019
6
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 

 

Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil/2019-2021 – 
Conselho Municipal do Idoso 

A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes da 
sociedade civil informa a todos os interessados a lista dos eleitos na 
Assembleia Extraordinária de Eleição realizada em 29/11/2019: 
 

1. Lar São Vicente de Paulo 
Titular: Viviane Moreira Tineu de Melo 

Suplente: Dalva dos Santos Moraes 

2. Lar Irmã Terezinha 
Titular: Ágata Irina Villani 

Suplente: Sueli Macedo Gimenes 

3. ACCI Francisca Inácia 
Ribeiro 

Titular: Sueli Correard da Silva 

Suplente: Benedita Neide de Paula Lourenço 

4. Fundação José Carlos da 
Rocha 

Titular: Simone Maria Rocha Apolinário Duarte 

Suplente: Vinicius Mamede 

5. ACCI Moreira César 
Titular: Suely Santos Luciano 

Suplente: Aparecida Valéria de Paula Santos 

6. Associação de Hipertensos e 
Diabéticos Terapia e Lazer – 
Pró-Saúde de Moreira César 

Titular: Ana Maria Merenciano de Carvalho 

Suplente: Antonio Bernardo 
 

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2019. 
Comissão Especial Eleitoral 
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CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Juliana Bertolino(05 a 19 de dezembro 
de 2019), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar desta 
data, aConselheira Tutelar Suplente:

5ºElisângela Aparecida de Carvalho.
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munida de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
da Conselheira Titular durante o período de férias.

Helison de Oliveira
Presidentedo CMDCA – Gestão 2019/2021

Durante a “Operação 
Rodovia Mais Segura”, 
na madrugada desta se-
gunda-feira (2), na altura 
do km 26+200 da Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro no município 
de Pindamonhangaba, a 
equipe do Policiamento 
Rodoviário composta pe-
los cabos PM Messias e 
Alberto deu sinal de para-
da obrigatória ao veículo 
Ford KA que trafegava no 
sentido Campos do Jordão 
x Taubaté.

Durante a fiscalização 
foi constatado que exis-
tiam diversos aparelhos 
eletrônicos no interior do 
veículo ao ser questiona-
do, o condutor informou 

que todos eles seriam de 
um parente e que ele esta-
va realizando o transporte 
a pedido deste.

Diante do extremo ner-
vosismo demonstrado pelo 
condutor, as equipes solici-
taram que o Policiamento 
Territorial do município 
de São Bento do Sapucaí 
fosse até a residência do 
proprietário do veículo. Ao 
chegar à residência, a equi-
pe se deparou com o pro-
prietário em óbito.

De acordo com a polí-
cia, ao ser questionado, ele 
confessou ser o autor dos 
crimes, imediatamente foi 
dada voz de prisão e reali-
zada a condução ao DP de 
São Bento do Sapucaí.

A Primeira Igreja Evan-
gélica Batista em Pinda-
monhangaba (Pieb Pinda) 
promoverá programações 
especiais de Natal e Fim 
de Ano, com eventos aber-
tos ao público durante este 
mês. As atividades come-
çam no dia 14 e vão até o 
réveillon.

Na manhã do dia 14 (sá-
bado), das 8 às 12 horas, 
o Ministério de Mulheres 
Cristãs em Missão (MCM) 
promoverá o “Bazar Bene�i-
cente de Natal”. A venda en-
volverá roupas masculinas, 
femininas e infantis, cal-
çados, utensílios e artigos 
variados. O objetivo é arre-
cadar e reverter fundos em 
prol de ações sociais, mis-
sionárias e humanitárias 
feitas pela instituição.

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019 (PMP 35736/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma, restauro e adequação do 
Palacete Visconde da Palmeira, sede do museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina, conforme projetos executivos e complementares aprovados pelo Condephaat - Etapa I, com 
fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 18/12/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 288/2019 (PMP 35360/2019) 
Para “aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e órteses”, com entrega dos envelopes até 
dia 16/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 289/2019 (PMP 35363/2019) 
Para “aquisição de ares condicionados”, com entrega dos envelopes até dia 16/12/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 290/2019 (PMP 35369/2019) 
Para “aquisição de garfos e pratos”, com entrega dos envelopes até dia 16/12/19 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 291/2019 (PMP 35370/2019) 
Para “aquisição de câmeras de vídeo monitoramento para ampliação da rede de monitoramento de 
segurança ligadas ao COI (Centro de Operações Integradas)”, com entrega dos envelopes até dia 
16/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 292/2019 (PMP 35378/2019) 
Para “aquisição de uniformes”, com entrega dos envelopes até dia 17/12/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 293/2019 (PMP 35386/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de kits de equipamento 
sinalizador para motocicletas”, com entrega dos envelopes até dia 17/12/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 294/2019 (PMP 35392/2019) 
Para “aquisição de móveis”, com entrega dos envelopes até dia 17/12/19 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO Nº 295/2019 (PMP 35397/2019) 
Para “aquisição de uniformes”, com entrega dos envelopes até dia 17/12/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 296/2019 (PMP 35436/2019) 
Para “aquisição de equipamentos odontológicos”, com entrega dos envelopes até dia 18/12/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 297/2019 (PMP 35443/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em treinamento, educação permanente e mão de obra 
especializada para prestação de serviços de classifi cação de risco em unidade de urgência e emer-
gência seguindo as normativas do sistema único de saúde no Município de Pindamonhangaba pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 18/12/19 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 298/2019 (PMP 35450/2019) 
Para “contratação de sistema de gestão de ponto em plataforma web a ser implantado, mantido e 
atualizado na nuvem pelo fornecedor para ser acessado pelos funcionários da prefeitura por nave-
gador de acesso à internet sem restrições, devendo funcionar sobre as plataformas de navegadores 
compatíveis com no mínimo fi refox, internet explorer e chrome, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 18/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 299/2019 (PMP 35457/2019) 
Para “aquisição de equipamentos de iluminação”, com entrega dos envelopes até dia 18/12/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 300/2019 (PMP 35466/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 06/01/20 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 301/2019 (PMP 35470/2019) 
Para “aquisição de fórmula infantil”, com entrega dos envelopes até dia 06/01/20 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 302/2019 (PMP 35476/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 07/01/20 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 303/2019 (PMP 35478/2019) 
Para “aquisição de televisor de 42”, smart tv led 49” e smart tv led 60””, com entrega dos envelopes 
até dia 07/01/20 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2019 (PMP 35482/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 08/01/20 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 305/2019 (PMP 35488/2019) 
Para “aquisição de uniformes”, com entrega dos envelopes até dia 08/01/20 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 306/2019 (PMP 35490/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 09/01/20 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Policiamento rodoviário prende suspeito de 
latrocínio durante “Operação Rodovia Mais 
Segura” em Pindamonhangaba

Divulgação/PM

Igreja Batista promove programação especial de Natal e Fim de Ano
No dia 15 (domingo), 

às 19h30, acontecerá a 
“Cantata Infantil de Natal”, 
onde as crianças da Igreja 
Batista apresentarão um 
repertório teatral e mu-
sical para destacar o ver-

dadeiro sentido do Natal. 
Esta iniciativa contará com 
cenário e participação de 
voluntários envolvidos na 
elaboração e execução do 
projeto.

Em 22 de dezembro 

(domingo), também a par-
tir das 19h30, está pre-
vista uma celebração de 
Natal com momentos de 
adoração, louvores, cânti-
cos espirituais, pregação 
da Bíblia Sagrada, orações, 

comunhão, atos especiais 
e menções ao nascimento 
de Jesus Cristo. 

Na noite de Ano Novo, 
dia 31 de dezembro, ocor-
rerá o “Culto da Virada” 
para a comemoração da 
chegada de 2020. O Minis-
tério Pastoral da Igreja ain-
da informa que não haverá 
as celebrações noturnas de 
quarta-feira nos dias 25 de 

dezembro e 1º de janeiro.
A programação com-

pleta pode ser consultada 
nas redes sociais da Igreja 
Batista. Todas as ativida-
des acontecerão na sede 
da instituição, localizada 
na travessa Marquês do 
Herval, 96 - centro (em 
frente ao Estacionamento 
do Banco Itaú e próxima à 
Praça do Cruzeiro).

Divulgação
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“Natal
Encantado”

Papai Noel  abre o 
“Natal Encantado” em 
Pindamonhangaba

“Papai Noel” participou de carreata pelas ruas de Pinda

Programação 
de Natal tem 
eventos em Pinda 
e Moreira César

A programação natalina em 
Pindamonhangaba este ano 
se chama “Natal Encantado” e 
conta com diversas atrações, 

desde a semana passada, quan-
do o “Papai Noel” chegou em 
carreata na cidade. O ‘paradão 
de Natal’ foi uma grande fes-
ta, organizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba e Fundo 
Social de Solidariedade, com a 
participação de diversos par-
ceiros como a Acip – Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba.

Na Praça Monsenhor Marcon-
des tem Papai Noel e os Duendes, 
de quinta a domingo, das 19 às 22 
horas, até o dia 23 de dezembro.

“Importante reforçar que em 
uma ação inédita, o ‘Papai Noel 
e seus duendes’ estarão por dois 
�ins de semana em Moreira César, 
além de irem também à ‘Praça 
da Bíblia’ e à ‘Praça de Eventos’ 
do bairro Araretama, levando 

alegria e magia natalina à popu-
lação e a suas famílias”, destaca o 
assessor de Eventos da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba Ricardo 
Flores.

A Praça da Bíblia recebe o Pa-
pai Noel e os Duendes na quarta-
feira (dia 4), das 19 às 22 horas.

A igreja Matriz recebe o Coral 
e a Orquestra de Cordas Euterpe 
(Cantata de Natal), na sexta-feira 
(dia 6), às 20 horas.

Na Praça do Quartel acontece 
o “Arte Encanto Natalino”, com 
diversos shows musicais e apre-
sentações culturais, todos os 
dias, até dia 23 de dezembro, a 
partir das 19 horas. O evento con-
ta também com uma grande feira 
de artesanato, tendo destaque 

para a participação dos artesãos 
de Pindamonhangaba. A Praça de 
Alimentação é formada por food 
trucks, levando diferentes opções 
em gastronomia para os visitan-
tes do evento.

“Todas essas novidades fo-
ram pensadas com muito ca-
rinho para atrair ainda mais 
pessoas aos espaços públicos, 
movimentando o comércio, ge-
rando renda aos artesãos e pro-
porcionando um clima de alegria 
e de confraternização a todos”, 
ressalta a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues.

Moreira César

Na sexta-feira (6), aconte-
ce a chegada do Papai Noel em 
Moreira César, na Praça do Ci-
sas. A casinha do Papai Noel 
com os Duendes ficará no local 
em dois fins de semana (de 6 a 
8 e de 13 a 15 de dezembro), 
das 19 às 22 horas. Nos mes-
mos dias, haverá shows musi-
cais de vários artistas, sempre 
às 20 horas

Norte-americana 
Diunna Greenleaf 
foi atração no 
domingo (1o/12)

Artesãos apresentam uma variada opção de presente Crianças se encantam com a “Família Noel”
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