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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** DESCLASSIFICAÇÃO / ABERTURA DE 
ENVELOPES ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
224/2019 (PMP 27983/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Educação, 
desclassificou as empresas: Ponto Mix 
Comercial e Serviços Eireli EPP, nos itens 
01, 02, 03, 04, 06, 10; Canaã Distribuidora e 
Comércio Eireli EPP, nos itens 05, 12; J da 
SN Santana Limpeza ME, no item 09. Diante 
de tal desclassificação, determinou que seja 
marcada a sessão para abertura do envelope 
dizendo conter documentos de habilitação 
na sequência de classificação da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de utensílios 
de cozinha”. Fica marcada a referida sessão 
para o dia 19/12/2019, às 08h30, no mesmo 
local do evento anterior.  

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
241/2019 (PMP 29340/2019) 
A autoridade superior, considerando o 
parecer da Secretaria de Educação (Setor 
de Alimentação Escolar), desclassificou, 
em 22/11/2019, as empresas, conforme 
relação publicada no site do município, 
na seção de consulta de licitações (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br). Determinou 
o prosseguimento do certame para abertura 
do envelope de documentação das empresas 
classificadas na sequência para os itens 20, 
38, 55, 56, da licitação supra, que cuida de 
“aquisição de gêneros alimentícios estocáveis 
especiais”. Fica a referida sessão marcada 
para o dia 19/12/2019, às 09h30, no mesmo 
local do evento anterior.

Em sua última reunião 
ordinária do ano, o Conselho 
Comunitário de Segurança 
de Pindamonhangaba (Con-
seg) discutiu a implantação 
de uma nova legislação para 
restrição do consumo de ál-
cool em espaços públicos e 
enviará às autoridades pedi-
do para aumento do efetivo 
da Polícia Civil no município.

O encontro, realizado na 
ultima terça-feira (3), contou 

Conseg  discute restrição ao consumo de álcool
com a presença do presiden-
te do Conselho, Alexandre 
Pió, do Delegado Dr. Vinicius 
Garcia (representando a Po-
lícia Civil) e da diretora de 
Trânsito Luciana Viana (re-
presentando a Secretaria de 
Segurança Municipal).

O representante da Polícia 
Civil ressaltou o importante 
trabalho investigativo que 
desmantelou uma quadrilha 
de São José dos Campos que 

vinha praticando constantes 
furtos à residência, identifi-
cando sete suspeitos e efe-
tuando a prisão de quatro 
deles. “Tratavam-se de casos 
semelhantes com prática de 
furto utilizando um gol preto 
e um corsa. Com o esclareci-
mento percemos uma sensí-
vel queda do número de fur-
tos”, afirmou Dr. Vinicius.

A Polícia Militar encami-
nhou dados sobre o compor-
tamento das ocorrências no 
mês de outubro, identifican-
do queda em quase todas as 
modalidades de crime. O des-
taque no ano é para a queda 
do número de homicídios. 
Em 2017 foram registrados 
22 caso, caindo para 17 ho-
micídios em 2018 e até no-
vembro foram computados 
13 mortes.

Lei Seca
Outro ponto abordado foi 

a assinatura de abaixo assi-
nado para encaminhar às au-
toridades municipais solici-

tando a implantação de uma 
legislação que restringe o 
consumo de bebidas alcoóli-
cas nos logradouros públicos 
após as 22 horas e em qual-
quer horário nas proximida-
des de escolas. A lei fixa pe-
nalidade e multa para quem 
descumprir a lei e destinação 
da arrecadação para a Secre-
taria da Educação.

No manifesto, o Conseg 
cita a redução de criminali-
dade, queda do consumo de 
álcool e droga e outras ocor-
rências como pertubação de 
sossego.

Efetivo da Polícia Civil
Durante o debate, o pú-

blico presente deliberou so-
bre o encaminhamento de 
propositura para Seccional 
da Polícia Civil e Governo do 
Estado solicitando priorizar 
Pindamonhangaba para no-
meação de mais efetivo para 
a Civil com mais escrivães e 
investigadores. “A região é 
sempre apontada como uma 

das mais violentas, a cidade 
cresce com mais habitantes, 
temos um enorme distrito 
policial em Moreira César, 
porém falta servidores para 
dar mais agilidade no tra-
balho investigativo da nossa 
Civil”, afirmou Alexandre Pió.

Homenagens
A reunião foi finalizada 

com a entrega de homena-
gens para personalidades 
que colaboram com o tra-
balho do Conseg. Recebe-

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.880, DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015, no art. 11A do Decreto nº 5.396, de 
11 de janeiro de 2017, redação incluída pelo 
Decreto nº 5.479, de 20 de dezembro de 2017, 
Resolve Alterar a Portaria Interna nº 10.837, 
de 07 de outubro de 2019, e NOMEAR os 
servidores: Rafaela de Oliveira Pereira 
Lourenço (Presidente), Aline Teixeira Anelli 
e Israel Abraão dos Santos Dias (membros), 
para comporem a comissão para abertura de 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, em 29 de 
novembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.879, DE 29 DE 
NOVEMBRO  DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,  em razão da Portaria 
Interna nº 10.858, de 29 de outubro de 2019 
e nos termos da determinação do Secretário 
Municipal de Administração às fls 176 do 
Processo nº 14646/2018 – Sindicância nº 
034/2018 -  Resolve cessar o afastamento 
preventivo do servidor João Gonçalves de 
Oliveira, fiscal sanitário, matrícula 671700, 
lotado no Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos da Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de 
novembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA 

 ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.292, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. 
Euciane Glauce Garcia de Andrade, Oficial 
de Administração, para substituir a Chefe 
de Divisão de Processos Disciplinares, Sra. 
Shirley Silva Fernandes, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 
25 de novembro a 09 de dezembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de 
novembro de 2019.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de 
dezembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

Portaria Interna Nº 20/2019 da Secretaria Municipal 
de Educação, de 06 de dezembro de 2019.

Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para 
atuarem nos Projetos Pedagógicos Especiais

Júlio Cesar Augusto do Valle, Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei Municipal nº 5.318, de 21 de dezembro 
de 2.011, 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 referentes à 
seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar 
nos Projetos Pedagógicos Especiais durante o ano letivo 
de 2020 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 seleção de docentes conforme dispõe o 
artigo 39 da Lei Municipal 5.318/2011.
Art. 4º As atividades desenvolvidas pelos professores nos 
Projetos Especiais Casa Verde e NAP – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico, são consideradas atividades correlatas 
ao magistério de acordo com o artigo 57, parágrafo 1º, da 
Lei nº 5318/11.
Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Educação 
regulamentar a carga horária semanal referente aos 
Projetos Pedagógicos Especiais de acordo com a 
necessidade de cada projeto, segundo a Lei nº 5318/11, 
Art 17, parágrafo 1º.
I. A carga horária para os professores que 
atuarem na EJA – Educação de Jovens e Adultos será de 
25 (vinte e cinco) horas, considerando o horário de HTPC 
de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) horas semanais 
de HTPL em local de livre escolha
II. A carga horária semanal para os professores 
que atuarem na Casa Verde e NAP será de 30 (trinta) 
horas, considerando o horário de HTPC de 02 (duas) 
horas semanais e 03 (três) horas semanais de HTPL em 
local de livre escolha
III. Os professores que atuarem na Casa verde 
e NAP, poderão optar no ato da atribuição pela carga 
suplementar de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas semanais 
e 03 (três) horas semanais de HTPL em local de livre 
escolha.
IV. A jornada de trabalho não poderá exceder a 
carga horária semanal de 55 (cinquenta e cinco) horas.
Art. 6º A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17-A da 
Lei nº 6.221/19.
Art. 7º Para os fins a que se destina esta portaria 
definem-se dentre os Projetos Pedagógicos Especiais 
indicados no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 
5.318/2011, regulamentados pelos decretos n º 5119 de 
09 de outubro de 2014 e nº 5129 de 22 de outubro de 
2014 os que seguem discriminados abaixo:
I. Atendimento Educacional Especializado
a) Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP

II. Educação Ambiental
a) Projeto de Educação Ambiental Casa Verde

III. Educação de Jovens e Adultos

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 8º Os docentes efetivos da Rede Municipal de 
Ensino, interessados em atuar em algum dos Projetos 
Pedagógicos Especiais indicados nos incisos I, II e III 
do artigo 7º desta portaria, independentemente de terem 
sala atribuída no ano de 2.020, deverão manifestar seu 
interesse por meio de formulário específico.
§ 1º Os formulários estão disponíveis no Anexo 1 desta 
Portaria.
§ 2º Os docentes que pretendem atuar no NAP ou 
Casa Verde deverão anexar, ao formulário de inscrição, 
as cópias dos documentos comprobatórios quanto à 
Formação Acadêmica, Aperfeiçoamento Profissional e 
indicar a Classificação exercício 2020 de acordo com as 
orientações contidas nesta portaria. 
Art. 9º Os formulários de inscrição e cópias dos 
documentos dos inscritos serão entregues pelo docente 
interessado ou um representante, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, até as 15h do dia 12 (doze) de 
dezembro de 2019.
Art. 10 A relação de inscrições deferidas será publicada 
no site da Prefeitura, Jornal Tribuna do Norte e e-mail 
institucional das Unidades Escolares no dia 18 (dezoito) 
de dezembro de 2019.

 DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS ESPECIAIS
Art. 11 Os Projetos Pedagógicos Especiais por sua 
natureza específica atendem aos propósitos dos decretos 
n º 5119 de 09 de outubro de 2014 e nº 5129 de 22 de 
outubro de 2014 e visam:
I- O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
visa promover apoio para que a criança com deficiência 
apresente melhoria no desenvolvimento integral, 
processo ensino aprendizagem com recursos para 
auxiliar e ampliar suas habilidades e potencialidades
II- A Casa Verde visa o desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas para a implantação da política 
municipal de Educação Ambiental;
III- A EJA – Educação de Jovens e Adultos visa 
ao atendimento educacional aos jovens e adultos que 
não concluíram a primeira etapa do Ensino Fundamental, 
correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de Nove Anos (1º ao 5º ano);
Parágrafo único. De acordo com o Art. 9º do Decreto 
Municipal nº 5129/14, o NAP atenderá crianças com 
deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência 
intelectual, deficiência física e múltipla, síndromes, 
transtornos globais do desenvolvimento, dificuldades de 
aprendizagem, distúrbios de fala e linguagem e transtorno 
de comportamento (TDAH, TC e TOD) da Rede 
Municipal de Ensino, que necessitem de atendimentos 
especializados.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO 
NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS 
Art. 12 De acordo com o Decreto Nº 5.119/14, no Art. 15, 
são objetivos do setor de pedagogia: 
a) Articular intervenções pedagógicas que 
estimulem as funções cognitivas a partir do uso de jogos 
em atividades grupais e/ou individuais;
b) Promover o ensino da Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS para crianças surdas; 
c) Promover o ensino do BRAILLE para as 
crianças com deficiência visual; 
d) Promover avaliação pedagógica ao 
encaminhar uma criança com deficiência, transtorno ou 
síndrome para inclusão; 
e) Orientar a família para que esta tenha efetiva 
participação nos atendimentos especializados que seu 
filho recebe e possa reconhecer os benefícios destes; 
f) Proporcionar o desenvolvimento da 
autonomia, independência nas ações; aquisição de 
habilidades, aprendizado de conceitos e desenvolvimento 
do raciocínio;
g) Orientar as equipes escolares quanto ao 
manejo e atendimento aos aprendizes público alvo da 
Educação Especial.
Art. 13 Os docentes selecionados para atuar no Projeto 
de Educação Ambiental deverão responsabilizar-se:
a) pela elaboração, execução e avaliação do 
plano de trabalho do Projeto de Educação Ambiental 
Casa Verde;
b) pela definição do cronograma e das 
atividades previstas para os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino;
c) pela organização de estratégias 
pedagógicas, identificação e produção de recursos  
específicos para a Educação Ambiental;
d) pela articulação com os professores das 
classes de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e 
demais ambientes escolares;
e) pela orientação as equipes escolares 
quanto implantação das diretrizes da Política Municipal 
de Educação Ambiental instituída pela Lei Municipal 
5.449/2.012;
f) por atuar na interface com o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e com as instituições 
que atuam nas áreas de  meio ambiente, cultura, 
desenvolvimento econômico dentre  outras áreas afins 
para a efetivação da Política Municipal de Educação 
Ambiental.
Art. 14 Os docentes selecionados para atuar na 
Educação de Jovens e Adultos deverão responsabilizar-
se por cumprir as atribuições constantes no Anexo V da 
Lei Municipal n° 5318/11.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 
PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 15 Os docentes interessados em atuar no 

Atendimento Educacional Especializado do Núcleo de 
Apoio Pedagógico – NAP deverão atender aos seguintes 
critérios:
I. Classificação exercício 2020
II. Formação Acadêmica
a) Formação inicial que habilite para o exercício da 
docência (magistério ou normal superior com habilitação 
para docência na educação Infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental ou Curso superior completo em 
Pedagogia) e 
b) Formação específica na Educação Especial. (Curso de 
especialização lato sensu ou stricto sensu) 
c) Mestrado na área de Educação Especial Inclusiva
III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Especial, apresentando certificados 
nas modalidades presencial, bimodal ou online realizados 
nos últimos cinco (05) anos, de 2015 a 2019.
Art. 16 Os docentes interessados em atuar no Projeto de 
Educação Ambiental Casa Verde deverão atender aos 
seguintes critérios:
I. Classificação exercício 2020
II. Formação Acadêmica: 
a) Curso Superior completo de Pedagogia, 
Ecologia ou Biologia, Curso de Licenciatura em área do 
currículo da Educação Infantil e/ou dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
b) Curso de Especialização Lato Sensu na área 
de Educação Ambiental, Ecologia ou Biologia e/ou;
c) Mestrado na área de Educação Ambiental, 
Ecologia ou Biologia

III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Ambiental, Ecologia ou Biologia 
apresentando certificado nas modalidades presencial, 
bimodal ou online realizados nos últimos cinco (05) anos, 
de 2015 a 2019.
Art. 17 Os docentes interessados em atuar na Educação 
de Jovens e Adultos deverão apresentar somente o 
formulário de inscrição indicando a classificação exercício 
2020 publicada em 12/11/2019.
§ 1º Poderão se inscrever para atuar na Educação de 
Jovens e Adultos os professores autorizados a lecionar 
no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS
Art. 18 As vagas disponíveis para a atuação dos docentes 
nos Projetos Especiais:
a) Para o NAP – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico serão disponibilizadas 08 (oito vagas), 
sendo 02 (duas) vagas no NAP Governador Mário Covas 
(01 de manhã e 01 tarde) e 06 (seis) vagas no NAP 
Francisco Romano de Oliveira (03 de manhã e 03 tarde)

b) Para a Casa Verde serão disponibilizadas 
04 (quatro) vagas, sendo 02 (duas) vagas no período da 
manhã e 02 (duas) vagas no período da tarde

c) Para EJA – Educação de Jovens e Adultos 
serão disponibilizadas 02 (duas) vagas, sendo 01 
(uma) vaga na Escola Municipal João Kolenda Lemos 
(Araretama) e 01 (uma) vaga na Escola Municipal Manoel 
César Ribeiro (Res. Andrada).

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Art. 19 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento 
Educacional Especializado do NAP – Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico serão classificados em ordem 
decrescente, a partir dos resultados obtidos na soma dos 
seguintes pontos:

I. Total de pontos obtidos no critério 
Classificação exercício 2020 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 20 Os docentes inscritos para atuar no Projeto de 
Educação Ambiental Casa Verde serão classificados em 
ordem decrescente, a partir dos resultados obtidos na 
soma dos seguintes pontos:

I. Total de pontos obtidos no critério 
Classificação exercício 2020 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 21 Será considerada a classificação exercício 2020 
dos docentes inscritos para atuar na Educação de Jovens 
e Adultos. 
Art. 22 Considerados os critérios para a participação no 
processo de seleção dos docentes para o NAP – Núcleo 
de Apoio Pedagógico e para o Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde, serão atribuídos pontos para 
a formação acadêmica e para o aperfeiçoamento 
profissional na seguinte proporção: 
§ 1º Em relação à formação acadêmica exigida para 
atuação no Atendimento Educacional Especializado e 
no Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, serão 
atribuídos:
I – 30 (trinta) pontos para o curso de Graduação (Nível 
Superior); 
II - 50 (cinquenta) pontos para cada curso de 
Especialização (Lato Sensu, no máximo de 03 (três) 
cursos, totalizando 150 (cento e cinquenta) pontos; 
III - 100 (cem) pontos para o curso de Mestrado (Stricto 
Sensu).
§ 2º Em relação ao aperfeiçoamento profissional para 
atuação no NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
e Casa Verde serão atribuídos 05 (cinco) pontos para 
cada 10 (dez) horas somadas nos certificados validados 
específicos para o trabalho em cada projeto.
Art. 23 A classificação dos docentes inscritos neste 
processo será encaminhada às Unidades Escolares por 
meio do Departamento de Gestão e Publicada no site 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no dia 20 
(vinte) de dezembro de 2019.

DA ATRIBUIÇÃO 
Art. 24 De acordo com a Lei nº 5318/11, Art 17, parágrafo 
1º, a carga horária semanal referente aos projetos 
pedagógicos especiais será regulamentada em legislação 
específica, portanto fica disposto nesta portaria.
§ 1º No ato da atribuição, aos docentes inscritos para 
atuarem no NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico e na 
Casa Verde será atribuída a carga regular de 5h diárias, 
totalizando 30 horas semanais considerando o horário 
de HTPC de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) horas 
semanais de HTPL em local de livre escolha.
§ 2º Os professores que atuarem na Casa Verde e 
NAP, poderão optar no ato da atribuição pela carga 
suplementar de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas semanais 
e 03 (três) horas semanais de HTPL em local de livre 
escolha.
§ 3º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 25 O horário (HTPC) constitui parte da jornada de 
trabalho dos profissionais que atuarem nos Projetos 
Especiais NAP e Casa Verde, da seguinte forma:
§ 1º Os docentes que optarem pela jornada regular de 5h, 
deverão cumprir HTPC semanal de acordo com a Circular 
nº 11/19 - DGE, destinado à promoção de formação em 
serviço, palestras e orientações às Escolas da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como estudos, 
organização dos serviços e documentações pertinentes 
a cada Projeto.

§ 2º Os docentes que optarem por suplementação de 
jornada no contraturno deverão cumprir 02 (dois) dias 
semanais de HTPC noturnos, de acordo com a Circular 
nº 11/19 – DGE, destinados à promoção de formação 
em serviço, palestras e orientações às Escolas da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como estudos, 
organização dos serviços e documentações pertinentes 
a cada Projeto.
Art. 26 A fase de atribuição, para os Projetos Pedagógicos 
Especiais, ocorrerá no dia 03/02/2020, a partir das 9 
horas, no Teatro Galpão, sito a Rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750 - Parque das Nações, Pindamonhangaba, 
SP.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará 
desistência do inscrito, não podendo o candidato pleitear 
sua chamada para atuar no projeto em que se inscreveu, 
após o término da sessão de atribuição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 Os termos desta Portaria serão amplamente 
divulgados.
Art. 28 As dúvidas sobre a presente portaria deverão ser 
protocoladas na Secretaria Municipal de Educação, no 
Departamento de Gestão Educacional, no dia 09/12/2019.
Art. 28 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário 
Municipal de Educação, que poderá solicitar informações 
e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos na 
solução.
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2019.

Júlio Augusto Cesar Valle
Secretário Municipal de Educação

Portaria Interna Nº 21/2019 da Secretaria Municipal de 
Educação, de 06 de dezembro de 2019.

Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para 
atuarem nos serviços da Educação Especial – Sala de 
Recursos, Atendimento Itinerante e Apoio Pedagógico.

Júlio Cesar Augusto do Valle, Secretário Municipal de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
da LDB 9394/96 e Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, 
que dispõe sobre a Educação Especial.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as disposições referentes à 
seleção de docentes da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba que demonstrarem interesse em atuar 
na Educação Especial nos atendimentos das Salas de 
Recursos Multifuncionais, Atendimento Itinerante e Apoio 
Pedagógico durante o ano letivo de 2020 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 seletivo 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 docentes para os 
atendimentosda Educação Especial.
Art. 4º As atividades desenvolvidas pelos professores 
no Atendimento Educacional Especializado das Salas de 
Recursos, Itinerantes e Apoio Pedagógico são previstas 
na Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, Artigo 28, 
inciso XI.
Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Educação 
regulamentar a carga horária semanal referente aos 
atendimentos da Educação Especial, portanto:
I. A carga horária para os professores que 
atuarem como Apoio Pedagógico, no contraturno da 
sua sala de aula regular, será de 20 (vinte) horas/aula 
de atendimento aos alunos público alvo da Educação 
Especial.
II. A carga horária semanal para os professores 
que atuarem na Sala de Recursos Multifuncionais e 
Itinerância será de 30 (trinta) horas, considerando o 
horário de HTPC de 02 (duas) horas semanais e 03 (três) 
horas semanais de HTPL em local de livre escolha.
III. A carga suplementar de trabalho, por opção 
do professor no ato da atribuição das Salas de Recursos 
Multifuncionais e Itinerância, será de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais, incluindo HTPC de 02 (duas) horas 
semanais e 03 (três) horas semanais de HTPL em local 
de livre escolha.
IV. A jornada de trabalho dos professores 
das Salas de Recursos e Itinerantes, que optarem pela 
suplementação da carga horária, não poderá exceder a 
carga horária semanal de 55 (cinquenta e cinco) horas.
Art. 6º A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17 A da 
Lei nº 6.221/19.
§ 1º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 7º Para fins de aplicação desta Portaria, consideram-
se:
I. Sala - espaço físico para a realização de 
atividades pedagógicas;
II. Sala de Recursos - sala multifuncional para 
a realização de atividades referentes ao atendimento 
educacional especializado composta por agrupamento de 
alunos de acordo com suas necessidades;
III. Modalidade Itinerante/Itinerância - 
atendimento realizado por professor especializado que 
se desloca até a escola de matrícula do aluno quando 
não houver sala de recursos em espaço físico próprio 
e realização de atendimento domiciliar ou hospitalar 
quando o aluno, em razão da deficiência, for impedido ou 
afastado de comparecer às aulas regulares;
IV. Avaliação Pedagógica - avaliação realizada 
por professor especializado com o objetivo de identificar 
os recursos e apoios necessários.
V. Apoio Pedagógico: pessoa que atua em 
todas as atividades escolares, em todos os níveis e 
modalidades de ensino proporcionando ao estudante 
com deficiência regulação do comportamento, 
execução do currículo adaptado quando se fizer 
necessário, implementação do PEI – Plano Educacional 
Individualizado, de acordo com as orientações do 
Professor Regente, considerando  a utilização dos 
recursos necessários para efetivar a inclusão na Sala 
Regular em todas as áreas do conhecimento incluindo 
Arte, Educação Física e Movimento.
VI. Público-alvo da Educação Especial: 1-Alunos 
com deficiência - são aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, 
que em interação com diversas barreiras, podem ter 
restringida sua participação plena e efetiva na escola 
e na sociedade. 2 -Alunos com transtornos globais 
do desenvolvimento - são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas 
e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restritas, estereotipado e repetitivo. Incluem-se 
neste grupo alunos com autismo, síndromes do espectro 
do autismo e psicose infantil. 3- Alunos com altas 
habilidades/superdotação - são aqueles que demonstram 
potencial elevado em qualquer uma das seguintes 
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar 
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e 
realização de tarefas em áreas de seu interesse.
§ 1º - Aos alunos público-alvo da Educação Especial, 
devidamente matriculados na Rede Municipal de ensino, 
será assegurado Atendimento Educacional Especializado 
- AEE, a ser ofertado em Salas de Recursos dessa 
rede de ensino, inclusive na modalidade itinerante, 
exclusivamente, no contraturno da frequência do aluno 
nas classes comuns do ensino regular.

DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 8º O Atendimento Educacional Especializado -AEE, 
quando desenvolvido em Sala de Recursos, em espaço 
multifuncional dotado de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos, visa ao desenvolvimento de 
habilidades gerais e/ou específicas, que se viabilizam por 
ações de apoio, de caráter pedagógico complementar ou 
suplementar.
§ 1º - As ações de caráter pedagógico complementar, 
quando desenvolvidas em Sala de Recursos, destinam-se 
aos alunos com deficiência e/ou com TGD/ transtornos do 
espectro autista – TEA e aquelas de caráter suplementar, 
como apoio aos alunos com altas habilidades ou 
superdotação, na seguinte conformidade:
1. com turmas formadas por até 25 (vinte e cinco) alunos, 
por período, da própria unidade escolar ou de escolas 
diversas da rede municipal de ensino.
2. em atendimento individualizado ou em grupo de 
alunos em conformidade com as necessidades indicadas 
pela Avaliação Pedagógica, desde que ministradas no 
contraturno ao da frequência do aluno em classe do 
ensino regular.
§ 2º - Quando o atendimento ocorrer na modalidade 
itinerante, as ações de caráter pedagógico complementar 
ou suplementar ocorrerão na seguinte conformidade:
1. com turmas formadas por alunosem cada unidade 
escolar, conforme cronograma de atendimento 
considerando o número e tipo de deficiências das escolas 
atendidas;
2. em atendimento individualizado ou em grupo de 
alunos em conformidade com as necessidades indicadas 
pela Avaliação Pedagógica, desde que ministradas no 
contraturno ao da frequência do aluno em classe do 
ensino regular;
3. em atendimento educacional ao aluno da educação 
básica internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, de acordo 
solicitação expressa na Secretaria Municipal de Educação

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES QUE ATUARÃO 
NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS 
Art. 9º- Compete ao Professor do Atendimento 
Educacional Especializado das SRM e Itinerante:
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica da 
escola;
II - Realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos 
público-alvo da Educação Especial, dimensionando a 
natureza e o tipo de atendimento indicado, além do tempo 
necessário à sua viabilização;
III - Orientar e acompanhar a aprendizagem dos alunos 
das classes regulares;
IV - Elaborar relatório descritivo da avaliação pedagógica;
V - Elaborar e desenvolver o Plano de Atendimento 
Educacional Especializado –Plano do AEE dos alunos 
público-alvo da Educação Especial, em parceria com 
suas famílias e demais professores;
VI- Participar dos Conselhos de Classe/Ciclo/Ano/Série/
Termo e do Horário de trabalho pedagógico coletivo - 
HTPC;
VII - Oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor 
da classe do ensino regular, indicando os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias 
metodológicas;
VIII - Manter atualizados os registros de todos 
os atendimentos efetuados, conforme instruções 
estabelecidas pela SME destinada ao público alvo da 

Educação Especial;
IX - Orientar os pais ou responsáveis pelos alunos, 
bem como a comunidade, quanto aos procedimentos 
educacionais e encaminhamentos sociais, culturais, 
laborais e de saúde;
X - Participar das demais atividades pedagógicas 
programadas pela escola;
XI - Orientar funcionários, alunos e professores da escola 
para a promoção da cultura educacional inclusiva;
XII – Colaborar para a implementação do Plano 
Educacional Individualizado e adaptações razoáveis para 
a plena participação do estudante;
XIII – Promover o desenvolvimento do potencial de 
cada aprendiz nas diversas áreas do conhecimento, 
principalmente os centros de interesse;
XIX – Zelar pela inclusão do estudante na sala regular e 
pela eliminação das barreiras atitudinais, combatendo o 
bullying e discriminação.
Art. 10- Os docentes e os demais profissionais que atuam 
em atendimento a alunos público alvo da Educação 
Especial, seja em espaços específicos ou em classes 
regulares, deverão participar das ações de formação 
continuada desenvolvidas pela unidade escolar ou 
promovidas pela SME.

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 11 Os docentes interessados em atuar no 
Atendimento Educacional Especializado Sala de 
Recursos Multifuncionais ou Itinerância deverão 
apresentar:
I. Experiência no trabalho nas Salas de 
Recursos Multifuncionais e Itinerância nos últimos 03 
anos
II. Formação Acadêmica
a) Formação inicial que habilite para o exercício da 
docência (magistério ou normal superior com habilitação 
para docência na educação Infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental ou Curso superior completo em 
Pedagogia) e 
b) Formação específica na Educação Especial. (Curso de 
especialização lato sensu ou stricto sensu) 
c) Mestrado na área de Educação Especial Inclusiva
III. Aperfeiçoamento Profissional: 
a) Cursos, palestras e outros tipos de formação 
na área de Educação Especial, apresentando certificados 
nas modalidades presencial, bimodal ou online realizados 
nos últimos cinco (05) anos, de 2015 a 2019.
Parágrafo único: A pontuação da classificação de 
docente na Rede Municipal, utilizada para atribuição 
de sala regular, será consultada para definir casos de 
empate. A relação de inscrições deferidas será publicada 
no site da Prefeitura, Jornal Tribuna do Norte e enviada 
ao e-mail institucional das unidades escolares pelo 
Departamento de Gestão Educacionalno dia 20 (vinte) de 
dezembro de 2019.
Art. 12 O docente interessado em atuar como Apoio 
Pedagógico deverá preencher o formulário de inscrição, 
indicando a classificação exercício 2020 e aguardar data 
para atribuição a ser realizada no início do ano letivo.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS
Art. 13 As vagas disponíveis para a atuação dos docentes 
nas Salas de Recursos Multifuncionais e Atendimento 
Itinerante serão distribuídas da seguinte forma:
a) Para o atendimento Educacional 
Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais 
serão disponibilizadas14 (catorze) salas no período da 
manhã e 14 (catorze) salas no período da tarde.
b) Para o atendimento itinerante serão 
disponibilizadas 04 (quatro) vagas, sendo 01 (uma) vaga 
no período da manhã e 01 (uma) vaga no período da 
tarde na Região de Moreira César e 01 (uma) vaga no 
período da manhã e 01 (uma) vaga no período da tarde 
na Região Rural e Cidade Jardim.
Parágrafo único: A sede de frequência e o HTPC dos 
professores do atendimento itinerante ocorrerão no NAP 
– Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Art. 14 Os docentes inscritos para atuar no Atendimento 
Educacional Especializado na Sala de Recursos 
Multifuncionais e Atendimento Itinerante serão 
classificados em ordem decrescente, a partir dos 
resultados obtidos na soma dos seguintes pontos:
I. Total de pontos obtidos no critério 
Experiência Funcional 
II. Total de pontos obtidos no critério de 
Formação Acadêmica
III. Total de pontos obtidos no critério de 
Aperfeiçoamento Profissional
Art. 15 Aos critérios para a participação no processo de 
seleção dos docentes para o Atendimento Educacional 
Especializado na Sala de Recursos Multifuncionais e 
Atendimento Itinerante, serão atribuídos pontos para a 
Experiência Profissional, para a Formação Acadêmica 
epara o Aperfeiçoamento Profissional na seguinte 
proporção:
I. 01 ponto para cada dia de efetivo trabalho 
em Sala de Recurso ou Atendimento Itinerante nos 
últimos três anos, de 2017 a 2019.
II. 30 (trinta) pontos para o curso de Graduação 
(Nível Superior); 
III. 50 (cinquenta) pontos para até 03 (três) 
cursos de Especialização (Lato Sensu), totalizando 150 
pontos; 
IV. 100 (cem) pontos para o curso de Mestrado 
(Stricto Sensu).
V. Serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cada 
certificado apresentado de Libras e Braille, considerados 
cursos específicos para atuação no Atendimento 
Educacional Especializado para a modalidade da 
Educação Especial. 
VI. Em relação ao aperfeiçoamento profissional 
para atuação na Sala de Recursos e Atendimento 
Itinerante serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada 
10 (dez) horas somadas nos certificados validados 
específicos na área da Educação Especial.
Art. 16 Será considerada a classificação exercício 2020 
dos docentes inscritos para atuar como apoio pedagógico.
Art. 17 A classificação dos docentes inscritos neste 
processo será divulgada às unidades por meio do 
Departamento de Educação e no site da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, no dia 20 (vinte) de 
dezembro de 2019.

DA ATRIBUIÇÃO
Art.18 A critério e disponibilidade da Administração 
Pública, em conformidade com a regulamentação 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, será 
permitida a ampliação da jornada de trabalho a título de 
carga suplementar, em conformidade com o Art. 17 A da 
Lei nº 6.221/19.
§ 1º No ato da atribuição, aos docentes inscritos para 
atuarem na SRM – Sala de Recursos Multifuncionais e 
Atendimento Itinerante será atribuída a carga regular de 
5h diárias, totalizando 30 horas semanais incluídas as 2 
horas de HTPC e 3h de HTPL.
§ 2º No ato da atribuição da carga regular de 5h será 
opcional a ampliação de jornada a título de carga 
suplementar de 04 horas diárias atribuídas de acordo com 
as vagas disponíveis no projeto de interesse.
§ 3º A carga suplementar de trabalho docente não gera, 
para todos os efeitos, direito à incorporação salarial, 
tampouco direito à concessão de premiação anual a 
ser conferida aos profissionais do magistério público 
municipal.
Art. 19 O horário (HTPC) que constitui parte da jornada de 
trabalho dos profissionais que atuarem nos Atendimento 
da Educação Especial – SRM  e Itinerante:
§ 1º Os docentesque optarem pela jornada regular de 5h, 
deverão cumprir 01 (um) dia por semana de HTPC de 
acordo com a Circular nº 11/19- DGE.
§ 2º Os docentes que optarem por suplementação de 
jornada no contraturno deverão cumprir seu HTPC 
semanal noturno promovendo palestras e orientações 
às Escolas da Rede Municipal de Pindamonhangaba, 
bem como estudos, organização dos serviços e 
documentações pertinentes .
Art. 20 A fase de atribuição, para os serviços da Educação 
Especial, atendimento na Sala de Recursos e Itinerante, 
ocorrerá no dia 03/02/2019, a partir das 9 horas, no Teatro 
Galpão, sito a rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2.750 - 
Parque das Nações, Pindamonhangaba, SP.
Art. 21 A fase de atribuição para o serviço de apoio 
pedagógico será divulgada e disciplinada por meio de 
circular no início do ano letivo de 2020.
Parágrafo único. O não comparecimento caracterizará 
desistência do inscrito, não podendo o candidato pleitear 
sua chamada para atuar no projeto em que se inscreveu, 
após o término da sessão de atribuição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 Os termos desta Portaria serão amplamente 
divulgados.
Art. 23 As dúvidas relativas a esta portaria deverão 
ser protocoladas na SME até o dia 09/12/2019 no 
Departamento de Gestão Educacional.
Art. 24 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário 
de Educação e Cultura, que poderá solicitar informações 
e pareceres da Secretaria de Negócios Jurídicos na 
solução.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba,06 de dezembro de 2019.

Júlio Augusto Cesar Valle
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO 

ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

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 do conselho tutelar, mandato 
2020/2024 para a Comissão Especial formada 
para este fim, CONVOCA os Conselheiros 
Tutelares Eleitos (10 Titulares) para início da 
capacitação presencial prevista no artigo 34 da 
Lei  4.754/20018, para comparecimento no dia 
11/12/2019, às 7:30 hs, na sede do 1º Conselho 
Tutelar de Pindamonhangaba, com endereço na 
Rua Dr. Aníbal de Jesus Pinto Monteiro, nº 237, 
Alto do Cardoso, nesta cidade. 

Pindamonhangaba-SP, 05 de dezembro de 
2019

Comissão Especial de Eleição 
dos Conselheiros Tutelares de 

Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº 

RESOLUÇÕES TIPO VALOR FICHA 

ASSOCIAÇÃO DOS 
SALESIANOS 

COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 

05.381.354/0001-47 

SERVIÇO DE MSE - 
PSC/LA "PROJETO 

RESGATANDO 
VIDAS" 

72, 79,  83 e 85 
de 2019 Custeio R$20.800,00 870 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.295, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para o exercício de 2020, às 
Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para o repasse das subvenções 
previstas nas Leis Municipais 6.208, de 28 de março de 2019 e 6.231, de 02 de julho de 2019, a 
título de subvenção social e auxílio, às Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e repassar o saldo 
previstos para os projetos no exercício de 2.020, conforme Anexo I desta Lei.
Art. 2º Altera o valor do recurso financeiro previsto no Anexo I da Lei nº 6.231, de 02 de julho de 
2019, para a Organização da Sociedade Civil, a seguir indicada, que passa a vigorar:  

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo para o repasse das subvenções 
previstas nas Leis Municipais 6.213, de 17 de abril de 2019 e 6.230, de 02 de julho de 2019, a 
título de subvenção social e auxílio, às Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso, e repassar o saldo previsto para os projetos no o 
exercício de 2.020, conforme Anexos II e III desta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante Decreto, a abertura de crédito 
adicional suplementar, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2019.

Dr. Isael Domingues                                 Ana Paula de Almeida Miranda
 Prefeito Municipal                                   Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de dezembro de 2019.

               Anderson Plínio da Silva Alves
              Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 207/2019

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
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PARA O ANO 
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TF 02/19 - 
ADIT. 

01/2019
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 PROJETO CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO 69 E 83 DE 2019 637 4093 E 8437 R$ 47.400,00 R$ 12.456,00 3 jan/20 mar/20

TF 06/19 - 
ADIT. 

01/2019

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA
05.381.354/0001-47 PROJETO RESGATANDO VIDAS - 

OFICINAS PARA VIDAS
70, 71, 72, 79 E 

83 DE 2019 637 e 870 4080 E 9052 R$ 90.200,00 R$ 25.167,48 3 jan/20 mar/20

TF 09/19
ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

PROJETO CRESCER
07.076.249/0001-20 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS 72 DE 2019 637 4085 R$ 127.812,00 R$ 40.430,46 3 jan/20 mar/20

TF 10/19 - 
ADIT. 

01/2019

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 

PINDAMONHANGABA
05.381.354/0001-47

PROJETO CAMERATA JOVEM - 
TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR 

MEIO DA MÚSICA
72 E 83 DE 2019 637 E 870 4082 E 8459 R$ 77.100,00 R$ 18.936,99 3 jan/20 mar/20

TF 12/19
ASSOCIAÇÃO PRÓ COALIZÕES 

COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO 
BRASIL

16.732.884/0001-09 PROJETO EM BUSCA DO MELHOR 72 DE 2019 637 4087 R$ 45.000,00 R$ 5.880,00 3 jan/20 mar/20

TF 13/19
APAMEX - ASSOCIAÇÃO 

PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE

09.232.628/0001-97
PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DO 

ALCOOL E OUTRAS DROGAS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

72 DE 2019 637 4086 R$ 40.580,00 R$ 10.088,00 3 jan/20 mar/20

TF 15/19 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA

54.126.818/0001-84 PROJETO SENSAÇÕES E 
SENSIBILIDADES 72 DE 2019 637 4077 R$ 57.500,00 R$ 9.376,00 3 jan/20 mar/20

TF 33/19 NOUS - ESCOLA NOÉTICA DA VINCI 
(CONSCIÊNCIA PLENA) 26.769.659/0001-09 PROGRAMA JOVENS PROTAGONISTAS 79, E 83 DE 2019 870 7760 R$ 67.250,86 R$ 34.311,51 4 jan/20 abr/20

RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FUMCAD

LEI Nº 6208, DE 28 DE MARÇO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 E  LEI 6231 DE 02 DE JULHO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019

ANEXO I - Lei nº 5.295/2019

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº 
RESOLUÇÕES FICHA EMPENHO VALOR TOTAL 

DA VERBA

VALOR TOTAL 
DAS ÚLTIMAS 
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PARA O ANO 

DE 2020
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PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2020

INÍCIO TÉRMINO

TF 24/19  
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

DOS IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR - HELENA 
BONDIOLI MUASSAB

03.649.868/0001-05 PROJETO COM A INCLUSÃO A VIDA É 
MELHOR

20 E 21 DE 
2019 646 4225 R$ 45.000,00 R$ 4.500,00 1 jan/20 jan/20

TF 26/19  LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.625.036/0001-00 PROJETO APRENDER NÃO TEM IDADE 20 E 21 DE 
2019 646 4231 R$ 17.280,00 R$ 4.320,00 3 jan/20 mar/20

ANEXO II - Lei nº 6.295/2019
RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FMI

LEI Nº 6213 DE 17 DE ABRIL DE 2019, PUBLICADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019 E 

TERMOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ PROJETO Nº RESOLUÇÕES FICHA EMPENHO VALOR TOTAL 
DA VERBA

VALOR TOTAL 
DAS ÚLTIMAS 

PARCELAS PARA 
O ANO DE 2020

TOTAL DE 
PARCELAS 

PARA O ANO 
DE 2020

INÍCIO TÉRMINO

TF 30/19 LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 54.122.031/0001-44 CENTRO DE REABILITAÇÃO 20 E 21 DE 2019 885 7550 R$ 221.200,00 R$ 110.600,00 6 jan/20 jun/20

ANEXO III - Lei nº 6.295/2019
RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 COM ÚLTIMAS PARCELAS EM 2020 - VERBA FMI

LEI Nº 6230 DE 02 DE JULHO DE 2019, PUBLICADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2019

ram o diploma de “Amigos 
do Conseg”, o radialista José 
Luiz Souza (Pepe – Difuso-
ra FM) e a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
(em virtude do trabalho 
de abordagem social reali-
zado no segundo semestre 
do ano). O casal João Carlos 
Valadão e Mariléia Melo re-
cebeu o diploma de Honra 
ao Mérito em virtude do 
trabalho executado no Con-
seg durante a década de 90.

Divulgação


