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Investimento de quase R$ 5 milhões 
irá revitalizar piso asfáltico de 19 ruas

Assinatura do contrato que permite recapeamento asfáltico em mais de 12 quilômetros de extensão

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura assinou, na tarde 
da última segunda (20), um con-
trato de R$ 4,83 milhões com a 
empresa Land Vale Construções 
que irá realizar o recapeamento 
asfáltico de 19 vias públicas de 
Pindamonhangaba, totalizando 
uma extensão de mais de 12 qui-
lômetros de asfalto novo. 

PÁG. 3

Obras do 
terminal 
rodoviário de 
Moreira César 
seguem

A empresa Convale Construto-
ra vem dando sequência às obras 
de construção do terminal rodovi-
ário do Distrito de Moreira César. 
O empreendimento está ao lado 
da “Vila dos Afetos”, no antigo 
pátio da festa, e o seu investimen-
to de R$ 2,7 milhões atende uma 
demanda planejada no plano de 
mobilidade urbana do município. 

Término do asfalto 
da Avenida das 
Rosas é retomado 
em Moreira César

Foram retomadas na última sexta, 
17, as obras de pavimentação asfál-
tica da Avenida das Rosas no distrito 
de Moreira César. No último �im de 
semana, o prefeito Isael Domingues e 
o subprefeito de Moreira César Nil-
son Luís estiveram acompanhando 
e �iscalizando o trabalho executado 
diretamente pela prefeitura com re-
cursos do orçamento do município. 

PÁG. 3

6PÁG. 

“inspire-se”
O “Inspire-se” de hoje 

traz a história de um pro-
�issional que acredita que 
além de todo o esforço, de-
dicação, empenho e apoio, 
fazer escolhas certas e res-
peitar sua vocação são fun-
damentais para uma car-
reira sólida e feliz. 

Após recapeamento, 
Maria Áurea recebe 
sinalização de trânsito

PÁG. 2 

Parceria entre Prefeitura 
e Shopping Pátio 
Pinda beneficia 
produtores rurais

PÁG. 2 

PÁG. 5

Pinda de�ine todas 
as atrações do 
“Carnaval 2020”

Divulgação
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Divulgação

Parceria entre Prefeitura 
e Shopping Pátio Pinda 
beneficia produtores rurais

Uma parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e o Shopping 
Pátio Pinda está beneficiando a po-
pulação da cidade e especialmente 
os produtores rurais orgânicos.

Com a ação, toda quinta-fei-
ra, das 17 às 22 horas, ao lado 
do Supermercado Shibata, que 
também foi parceiro do projeto 
liberando o espaço para a comer-
cialização, os clientes do sho-
pping receberão a “Feira No-

turna de Produtos Orgânicos”.
Importante ressaltar que os 

produtores rurais que comer-
cializam os alimentos recebem 
constantemente os treinamentos 
e cursos preparatórios e de quali-
ficação do Sindicato Rural/Senar 
sobre comercialização de pro-
dutos orgânicos. Pela prefeitu-
ra, os mesmos recebem, sempre 
que solicitam, diversos serviços 
como: trator, transporte de cal-

cário e cautela de implementos.
Os chamados produtos or-

gânicos são aqueles produzidos 
sem a adição de adubos quími-
cos e de agrotóxicos. O cultivo de 
vegetais sem o uso de nenhum 
aditivo químico começou com a 
alface e hoje produz diversos ve-
getais, legumes e frutas em geral 
proporcionando uma alimenta-
ção mais saudável, saborosa e 
com mais nutrientes. 

Divulgação

Após recapeamento, Maria Áurea 
recebe sinalização de trânsito

O bairro do Maria Áurea está recebendo, através do Departamento de Trânsito, os 
serviços de pintura de sinalização de trânsito horizontal. A ação acontece após algumas 
ruas do bairro, que apresentavam piso asfáltico mais crítico, terem recebido o recapea-
mento, trazendo mais segurança no trânsito e melhor visual para os moradores. 

Placa final 9: pagamento do IPVA 
2020 com desconto vence hoje

Vence hoje o prazo para o 
pagamento integral, com des-
conto de 3%, ou da primeira 
parcela do IPVA para os veículos 
com final de placa 9. O calendário 
segue até quarta-feira (22) para 
os veículos com placa final 0.

A quitação pode ser feita de 
três maneiras: à vista com des-
conto de 3% (janeiro); à vista 
sem desconto (fevereiro) ou 
em três parcelas, de janeiro a 
março, de acordo com a data 
de vencimento da placa. Para 
efetuar o pagamento, basta se 
dirigir a uma agência bancária 
credenciada com o número do 
Renavam (Registro Nacional de 
Veículo Automotor), e realizar 
o recolhimento do IPVA 2020.

Utilize os terminais de au-
toatendimento, os guichês de 
caixa, pela internet ou débito 
agendado, ou outros canais 
oferecidos pela instituição 
bancária para fazer o paga-
mento. O IPVA também pode 

ser pago em casas lotéricas.
Parcelamento no 
cartão de crédito
É possível quitar o IPVA com 

cartão de crédito nas empresas 
credenciadas pela Secretaria 
da Fazenda e Planejamento. 
As operadoras financeiras con-
veniadas têm autonomia para 
definir o número de parcelas e 
adequar a melhor negociação 
com o contribuinte. 

Os valores pagos ao corres-
pondente bancário são repas-
sados ao Governo do Estado 
de forma imediata, e sem qual-
quer desconto ou encargo.

Para mais informações, 
os proprietários dos veícu-
los podem entrar em contato 
com a Secretaria pelo telefone 
0800-170110 (por telefone 
fixo), (11) 2450-6810 (exclu-
sivo para chamadas por tele-
fone móvel) e pelo canal Fale 
Conosco, no portal.fazenda.
sp.gov.br.

Responsabilidade Social    
Ter direito à moradia é o maior sonho das 

famílias brasileiras. Grande parte destes sonhos 
é realizada por meio de parcerias entre os go-
vernos Federal, Estadual e Municipal – através 
de programas sociais como “Minha Casa, Minha 
Vida” e a Cdhu (Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo.

Estes programas têm como foco principal 
atender famílias de baixa renda, promovendo o 
acesso a projetos e a iniciativas habitacionais.

Mas, não basta apenas facilitar o acesso à 
moradia e deixar essas pessoas lá, sem uma es-
trutura básica. É preciso promover o bem-estar 
comum, levar outros benefícios além de um teto.

Em Pindamonhangaba, o Residencial “Bem 
Viver”, localizado no bairro Araretama, vem 
recebendo diversas ações sociais, educacionais e 
culturais. 

Um exemplo disto, é que esta semana, a Se-
cretaria Municipal de Habitação está apoiando 
uma ação da Sabesp de recadastramento da 
tarifa social de água e esgoto dos moradores. 

No local, são mais de 1500 famílias beneficia-
das. Estar presente, levando informação, apoio 
e acolhimento também é investir em saúde, em 
bem-estar e em responsabilidade social. “Corrida da Mulher SP” deve 

atrair 15 mil participantes
Com percursos de 5 e 10 qui-

lômetros, a “Corrida da Mulher 
SP” deve atrair 15 mil participan-
tes. Organizada pelo Governo Es-
tadual, com apoio do Fundo So-
cial e da prefeitura de São Paulo, 
a corrida acontecerá na capital 
paulista, no dia 8 de março, com 
largada e chegada no Obelisco do 
Ibirapuera. 

O evento contará com atendi-
mentos voltados à saúde e à se-
gurança da mulher; distribuição 
de kits de higiene; aferição de 
pressão, manicure e maquiagem, 
exames de mama, com as carre-
tas ‘Mulheres de peito’, exames 
oftalmológicos e preventivos, 
além da coleta de fios de cabelo 
para doação e orientações sobre 
violência contra a mulher.

Estão na programação apre-
sentação da Orquestra Jazz Sin-

fônica do Estado de São Paulo 
com a participação das cantoras 
Elba Ramalho, Anavitória, Bebé 
Salvego, Roberta Sá e Luiza Possi, 
além do show de encerramento 
com Claudia Leitte.

As inscrições, no valor de R$ 

30, estarão abertas a partir do 
dia 4 de fevereiro e podem ser 
realizadas pelo site ‘Corrida da 
Mulher SP’.

Mais informações e inscri-
ções no site: www.corridadamu-
lhersp.com.br.

Divulgação
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Divulgação

A Prefeitura assinou, na tarde 
da última segunda (20), um con-
trato de R$ 4,83 milhões com a 
empresa Land Vale Construções 
que irá realizar o recapeamento 
asfáltico de 19 vias públicas de 
Pindamonhangaba, totalizando 
uma extensão de mais de 12 qui-
lômetros de asfalto novo.

O evento contou com a presen-
ça do prefeito Isael Domingues, 
do deputado estadual André do 
Prado, de assessores e represen-
tantes da imprensa. Os recursos 
da obra foram viabilizados atra-
vés de financiamento da agência 
de fomento “Desenvolve SP” e 
contou com apoio do parlamen-
tar que apresentou a demanda.

A “Desenvolve SP” – Agência 
de Desenvolvimento Paulista – 
é uma instituição financeira do 
Governo do Estado de São Paulo, 
que oferece opções de financia-
mento de longo prazo com juros 
baixos. Para liberar o crédito, a 
instituição faz uma análise para 
comprovar a saúde financeira e 
a capacidade de endividamento 
das Prefeituras além de passar 
pela aprovação da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

“É uma honra dar o pontapé 
na ordem de serviço pois acom-
panhamos a luta grande do pre-
feito Isael em viabilizar esse 
contrato. Isso foi possível pois 
ele como gestor fez o dever de 
casa, colocou ordem nas finanças 

Investimento de quase R$ 5 milhões 
irá revitalizar piso asfáltico de 19 ruas

Foi retomado na última sex-
ta, 17 de janeiro, o término das 
obras de pavimentação asfáltica 
da Avenida das Rosas no distrito 
de Moreira César. No último final 
de semana, o prefeito Isael Do-
mingues e o subprefeito de Mo-
reira César Nilson Luís estiveram 
acompanhando e fiscalizando o 
trabalho executado diretamente 
pela prefeitura com recursos do 
orçamento do município.

A população do Vale das Acá-
cias aguardava essa melhoria há 
mais de 30 anos e para sua total 
realização foram resolvidos os 
problemas de limites de confron-
tante entre a via projetada e uma 
propriedade particular e, após 
consenso, foi possível a abertura 

Término do asfalto da 
Avenida das Rosas é 
retomado em Moreira César

da passagem de cerca de 1 km de 
extensão, com 13 metros de lar-
gura, abrangendo calçada com 
guias e sarjeta, bocas de lobo, ci-
clofaixa e vias de ida e de volta, 
além do plantio de árvores que 
deixou o espaço muito agradável.

“Foi uma obra que exigiu 
muito trabalho,  pois realizamos 
ainda todo o aterro da área, ni-
velando a avenida, a instalação 
das guias e sarjetas em toda sua 
extensão e a ligação de ramais a 
novas caixas de bocas de lobo, 
que precisaram ser construídas, 
para evitar alagamento”, afirmou 
o subprefeito Nilson Luís.

Com a pavimentação da Ave-
nidas das Rosas (Vale das Acá-
cias) o asfalto também chegará 

e com uma saúde financeira boa 
possibilitou a prefeitura de con-
seguir os recursos”, afirmou o de-
putado André do Prado.

Com esses recursos, será apli-
cado recapeamento asfáltico em 

diversas vias públicas como tre-
chos mais críticos do Anel Viário 
e algumas ruas dos bairros Santa-
na, Alto Cardoso, Araretama, Cen-
tro, Mantiqueira e Vitória Park.

“Nosso piso asfáltico está mui-

to desgastado e estamos atuando 
em várias frentes, de diferentes 
formas, para levar um pavimento 
de melhor qualidade, que possa 
trazer mais segurança e dar um 
melhor visual para os bairros da 

cidade. Especificamente neste 
contrato destacamos o Anel Viá-
rio em três trechos que vão rece-
ber a melhoria e algumas ruas de 
outros bairros”, finalizou o prefei-
to Isael Domingues.

na Avenida das Orquídeas (Lot. 
Liberdade), pavimentando assim 
importantes vias de ligação entre 
dois grandes bairros do Distrito.

“Essa obra já era para ter sido 
entregue no fim do ano passado, 
porém, tivemos alguns contra-
tempos e aliado ao longo período 
chuvoso que estamos passando 
o prazo foi comprometido. Mas 
agora voltamos com todo mate-
rial necessário para finalizar de 
vez e entregar essa grande obra 
para nossa população”, afirmou 
Isael Domingues.

Após o término da pavimen-
tação a Prefeitura irá executar a 
colocação de redutores de velo-
cidade, bem como toda a pintura 
de sinalização de trânsito.

Divulgação

Divulgação

A empresa Convale 
Construtora vem dando se-
quência às obras de cons-
trução do terminal rodovi-
ário do Distrito de Moreira 
César. O empreendimento 
está ao lado da “Vila dos 
Afetos”, no antigo pátio da 
festa, e o seu investimento 
de R$ 2,7 milhões atende 
uma demanda planejada 
no plano de mobilidade ur-
bana do município.

Atualmente a obra está 
em fase de demarcação 
e construção do alicerce 
que receberá as estruturas 
pré-moldadas, o que dará 
celeridade à construção, 
prevista para ser entregue 
ainda neste ano.

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues, destacou que o termi-
nal rodoviário trará mais 
comodidade aos usuários 
do transporte público, mo-
vimentará a economia na 
região e marca o cresci-
mento do Distrito de Mo-
reira César, que há muitos 
anos aguarda investimen-
tos deste porte.

Além do espaço para 
embarque e desembarque 
de passageiros, a obra trará 
para Moreira César um es-
paço de entretenimento e 
praça de alimentação. Será 
realizada com estrutura pré-
moldada, o que vai garantir 
a celeridade da obra”, disse.

Obras do terminal 
rodoviário de 
Moreira César 
seguem

Recurso permitirá obras asfálticas em diversas vias públicas
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23/01/2020 ÀS 16h
CONSULTE CONDIÇÕES

DE PARCELAMENTO

Inf: (11)  3845-5599 WWW.MILANLEILOES.COM.BR
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

Apto 08 Bloco 4. Área priv. 60,85m². Obs.: Desocupado. 

Lance Mínimo: R$ 140.000,00

Apto 25 Bloco 4. Área priv. 51,94m², Obs. Desocupado. 

Lance Mínimo: R$ 120.000,00

02 APARTAMENTOS
PINDAMONHANGABA - SP

ALTO DO RIBEIRÃO
Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, 330

Condominio Reserva Anauá.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville

Ficam os senhores associados da Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial 
Moema Ville, sito na Av. Antenor da Silva Andrade, nº 01 Bairro Campo Alegre, município de 
Pindamonhangaba-SP, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 27 
de JANEIRO DE 2020, no salão da portaria do Residencial Moema Ville, às 19h00, em primeira 
convocação, com no mínimo metade mais um dos associados, ou às 19h30min, com qualquer 
número de associados presentes com direito a voto, para deliberar e votar sobre o quanto segue:

1) Apresentação das Cartas de Renúncia do Vice-Presidente e Secretária;
2) Eleição de novo Vice-Presidente e Secretário até o fim do mandato atual;
3) Prestação de Contas de 2019;
4) Previsão Orçamentária e taxa associativa 2020;
5) Assuntos Gerais

Observações de acordo com o Estatuto Social:
- Art. 21º, parágrafo 4º: Para participarem das Assembleias e terem direito a voto, os associados 
deverão estar quites com todas as suas obrigações perante a Associação, devidas até o mês da 
realização das Assembleias.
- Art. 27º: Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes 
gerais e bastantes para, legalmente praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as 
procurações terem firmas reconhecidas.

Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville
Daniel Turtera Bodnaruk

Presidente
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
280/2019 (PMP 34661/2019) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, negou provimento 
ao recurso interposto pela empresa 
A3 Terraplanagem e Engenharia Ltda 
(processo 37168/2019), e homologou, 
em 16/01/2020, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em locação de 
máquinas e equipamentos”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): JR Transportes e Locação de 
Veículos e Equipamentos Ltda ME: 
01-60,00; 02-96,05; 03-69,59; Oxipar 
Locação de Máquinas e Equipamentos 
Eireli EPP: 04-111,53. 

PREGÃO Nº 294/2019 (PMP 
35392/2019) 
A autoridade superior, com base 
na análise técnica nos catálogos e 
parecer do Departamento de Trânsito, 
homologou, em 15/01/2020, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de móveis”, em favor das 
empresas: Lunion Flex Com de Móveis e 
Equipamentos Eireli, os itens 01 e 02, no 
valor total de R$ 17.150,00; MV dos SJ 
de Almeida, o item 03, no valor total de 
R$ 7.875,00.  

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
305/2019 (PMP 35488/2019) 
A autoridade superior, com base na 
análise técnica das amostras, realizada 
na sessão pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
homologou, em 09/01/2020, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de uniformes”, em favor da empresa 
Uniformes Campinas Eireli EPP, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-105,00; 02-
40,00; 03-24,00; 04-26,00; 05-120,00; 
06-60,00; 07-150,00. 

PREGÃO Nº 308/2019 (PMP 
36746/2019) 
A autoridade superior, com base na 
análise técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde, homologou, em 13/01/2020, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de instrumentais para as 
salas de saúde bucal do município”, 
em favor das empresas: Bio Lógica 
Distribuidora Eireli EPP, os itens 03, 04, 
05, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 49, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, no 
valor total de R$ 25.486,45; e EC dos 
Santos Comercial ME, os itens 01, 02, 
06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 32, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 
48, 50, 60, 61, 62, 63, no valor total de 
R$ 25.562,60.

COMUNICADO
Foi perdido um diploma no ano de 2020. O documento se refere ao curso de farmácia, 
emitido em 01 de julho de 2013 pela Faculdade de Pindamonhangaba FAPI. O 
documento pertence à Sirlene Nuffi Pichek dos Santos, brasileira, natural de Jí-Paraná 
RO, nascida em 09 de dezembro de 1979.

        O Conselho Municipal do Idoso (CMI), 
com base na Lei Federal nº 13.019/2014, 
Decreto 8.726/2016, Lei Federal nº 8.666/1993 
e Lei nº 5.221/2011 e instrução normativa da 
RFB nº1131/2011, torna público o presente 
Edital de Chamada Pública visando a seleção 
de projetos apresentados por organizações 
da sociedade civil interessadas em celebrar 
termo de fomento, tendo por objeto o 
desenvolvimento de atividades ou ações que 
auxiliem na missão institucional do CMI, a 
serem financiados integral ou parcialmente 
com recursos do Fundo Municipal do Idoso, 
em âmbito municipal.

1 – PROPÓSITO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO
1.1 – A finalidade do presente chamamento 
público é a seleção de propostas para 
celebração de parcerias do Município de 
Pindamonhangaba, por intermédio da 
Secretaria de Assistência Social, com 
Organizações da Sociedade Civil mediante 
formalização do termo de fomento, e de 
propostas para a celebração de parcerias, 
para a consecução de finalidade de interesse 
público e reciproco, envolvendo a transferência 
de recursos financeiros do Fundo Municipal 
do Idoso, conforme condições estabelecidas 
nesse Edital.
1.2 – Entende-se por propostas para os 
projetos que abranjam atividades ou ações 
a serem desenvolvidas em determinado 
período entre 6 (seis) meses e no máximo 
12 (doze) meses, e que envolvam programas 
de promoção, proteção e defesa de direitos 
em conformidade com as Politicas: Nacional, 
Estadual e Municipal do Idoso e Estatuto do 
Idoso.
1.3 - Independentemente da autoria do projeto, 
o procedimento de seleção reger-se-á pelo 
artigo 37, caput, da Constituição Federal, pela 
Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 
Lei Federal nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, 
e a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, 
e demais normas legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie.  

2 - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Edital a 
seleção de projetos desenvolvidos pelas 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, inscritas no Conselho Municipal 
do Idoso de Pindamonhangaba, que auxiliem 
no desempenho da missão institucional no 
Conselho, em conformidade com as diretrizes 
contidas na política Nacional, Estadual e 
Municipal do Idoso, no Estatuto do Idoso, nas 
Conferências Nacional, Estadual e Municipal 
do Idoso e ações voltadas à promoção e à 
defesa dos direitos da pessoa idosa.
2.1 – Os projetos selecionados serão 
financiados com recursos do Fundo Municipal 
do Idoso – doações provenientes de renúncia 
fiscal.
2.2 - O Projeto da Entidade será analisado 
e avaliado por uma comissão composta 
especialmente para esta finalidade.
2.3 – Após analisada, a proposta será 
encaminhada para parecer junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos.
2.4 – Em seguida será apresentada para 
deliberação do Conselho Municipal do Idoso.

3 - DO PROJETO
Os projetos submetidos à presente seleção 
deverão indicar como campo de atuação a 
autonomia do idoso e seu protagonismo  na 
sociedade. 
Poderão ainda ser apresentadas propostas 
de adequação, ampliação e implementação 
às ações que já são desenvolvidas pelas 
instituições.
Em caso de obras e instalações, a proposta 
deverá ser apresentada com projeto técnico 
aprovado pelos órgãos competentes. 
3.1 - OBJETIVOS: 
• Contribuir para um processo de 
envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
• Promover a convivência familiar e 
comunitária;
• Desenvolver potencialidades e capacidades 
para novos projetos de vida;
• Propiciar vivências que valorizem as 
experiências e que estimulem e potencializem 
a condição de escolher e decidir, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social;
• Promover o acesso à rede de políticas 
públicas.

3.2 – DOS VALORES A SEREM 
FINANCIADOS: 
O valor destinado para a realização dos 
serviços, programas ou projetos ofertados é     
de R$ 1.339.000,00 (Hum milhão, trezentos 
e trinta e nove mil reais), sendo para Auxílio 
o valor de R$ 644.000,00 (seiscentos e 
quarenta e quatro mil reais) para repasse 
que visem aquisição de bens e equipamentos 
permanentes e para Custeio o valor de R$ 
695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil 
reais) para propostas que visem o pagamento 
de despesas de custeio, já incluído os valores 
de doações dirigidas.
3.3 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 
Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 
semana, em horários programados, conforme 
demanda.
3.4 - ABRANGÊNCIA: Municipal.
3.5 - IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
 *Melhoria da condição de 
sociabilidade de idosos;
 * Redução e prevenção 
de situações de isolamento social e de 
institucionalização.
3.6 - PÚBLICO ALVO: IDOSOS a partir de 
60 anos.
3.7 - PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO: No mínimo 6 (seis) e no máximo 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período.

4 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE 
DOS PROJETOS
Para avaliação dos projetos apresentados, a 
Comissão de Análise e Avaliação de Projetos 

observará os seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com as: Política 
Nacional, Estadual e Municipal do Idoso e 
demais legislações pertinentes; 
II - Capacidade técnica e administrativa da 
Organização da Sociedade Civil (OSC) para 
executar o projeto, devendo o proponente 
apresentar a relação dos recursos humanos 
que atuarão diretamente no desenvolvimento 
do projeto em questão;
III - Justificativa dos itens previstos na planilha 
de aplicação de recursos.
IV - Colocar os valores dos projetos.

5 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1.  Publicação do Edital de Chamamento 
Público: 21/01/2020.
5.2. Envio das propostas: 22/01/2020 a 
21/02/2020.
5.3. Etapa de avaliação das propostas 
pela comissão de avaliação: 05/03/2020 a 
20/03/2020.
5.4. Divulgação do resultado preliminar: 
27/03/2020.
5.5. As Propostas deverão ser encaminhadas 
ao Conselho Municipal do Idoso, à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – 
Centro – Pindamonhangaba – SP, das 8 às 17 
horas, no setor de protocolo da Prefeitura.
5.6. A OSC que apresentar proposta que 
contemple concomitantemente Auxílio e 
Custeio deverá realizar protocolo de duas 
propostas distintas, contendo em ambas o 
mesmo Plano de Trabalho, com as respectivas 
planilhas financeiras e cronograma de 
desembolso, diferenciadas pela natureza da 
despesa.
5.6. O projeto deverá ser elaborado de acordo 
com as instruções do ANEXO I deste Edital.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO
A proposta deverá ser entregue acompanhada 
da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado ao Presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, solicitando 
a apreciação da proposta de execução do 
serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo 
ao período de execução de no mínimo 6(seis) 
meses e no máximo 12(doze) meses; 
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho 
Municipal do Idoso (CMI).

7 - DA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
A proposta selecionada e aprovada deverá 
providenciar os documentos para a celebração 
de parceria, exigidos na Instrução Normativa 
nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado e 
na Lei Federal nº 13.019/2014.

Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2020.

Agata Irina Villani
Presidente – Gestão 2019/2021

ANEXO I

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO 
PROPONENTE
• Razão social, endereço, telefone, email.
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
• Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, 
período do mandato.
3. HISTÓRICO DA ENTIDADE PROPONENTE
• Apresentar um breve histórico relacionando: 
criação, finalidades, percurso ligado à área 
social. 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Nome do projeto;
• Apresentação do projeto;
• Informar de forma clara, objetiva e resumida 
em que consiste a proposta e o período de 
execução.
5. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO 
PROJETO
• Nome, cargo/função, RG, CPF, email, 
endereço, telefone.
6. JUSTIFICATIVA
• Justificar a importância de se contratar a 
proposta apresentada, caracterizando os 
interesses recíprocos, sociais e os resultados 
esperados. 
7. OBJETIVO GERAL (da proposta 
apresentada)
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta 
apresentada)
9. PLANO DE AÇÃO
• Deve descrever o caminho a ser percorrido 
para atingir os objetivos (geral e específico). 
Como serão realizadas as atividades, incluindo 
as estratégias e os procedimentos detalhados 
para a execução da proposta.
• Informar o cronograma de atividades, prazo, 
periodicidade, responsáveis por cada ação 
operacional.
10. AVALIAÇÃO
• Descrever como serão avaliadas as 
atividades do projeto;
• Destacar os procedimentos necessários 
para a avaliação, os responsáveis por cada 
procedimento, a periodicidade da aplicação 
dos instrumentos utilizados (reuniões, 
formulários, entrevistas, dinâmicas)
11. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
NA AÇÃO PROPOSTA
12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
FINANCEIRO
13. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da 
organização, DECLARO, para fins de 
prova junto à Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas 
da lei, que inexiste qualquer débito em mora 
ou situação de inadimplência com o tesouro ou 
qualquer órgão ou entidade da administração 
pública, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas 
nos orçamentos deste poder, na forma deste 
plano de trabalho. 

DESTA FORMA, 
PEDE DEFERIMENTO

LOCAL E DATA            PROPONENTE

CMI -  CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO

MUNICIPAL DO IDOSO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 016/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr. JAIRO MENEZES DE 
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA JABOTICABEIRA Nº. 0, Bairro JARDIM ELOYNA, 
QUADRA I LOTE 36,  inscrito nesse município sob a sigla: SE23.07.11.037.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 017/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) MANOEL CÉSAR RIBEIRO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA JABOTICABEIRA 
Nº. 0, Bairro JARDIM ELOYNA, QUADRA I LOTE 36,  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.07.11.037.000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

EXTRATO DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A ORGANIZAÇÃODA 
SOCIEDADE CIVIL E ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 16/01/2020, PÁGINA 04.

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 (MUNICIPAL)

Processo 
Administrativo: Nº 37489/2019

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
de Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia

Objeto:
A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional 
para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, na 
modalidade Abrigo Institucional, 20 vagas/mês.

Prazo: 12 meses

Valor: R$ 296.944,48

Data da assinatura: 15/01/2020

2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 (ESTADUAL)

Processo 
Administrativo: Nº 37492/2019

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
de Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia

Objeto:
A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional 
para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, na 
modalidade Abrigo Institucional, 20 vagas/mês.

Prazo: 12 meses

Valor: R$ 403.055,52

Data da assinatura: 15/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, notifica a conveniada “Centro de Monitoramento 
Ambiental da Serra do Itapety”  - CEMASI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 58.483.884/0001-62, a 
efetuar a prestação de contas de parcela repassada no convênio 200/2009, referente ao objeto 
Arquivo Histórico “Dr. Waldomiro Benedito de Abreu”, restando débito remanescente do valor de R$ 
14.042,41 (quatorze mil e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), na forma da Cláusula 
11ª do citado convênio, ou proceda sua devolução no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição 
do débito na dívida ativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, notifica a conveniada “Centro de Monitoramento 
Ambiental da Serra do Itapety” – CEMASI (inscrita no CNPJ/MF sob n° 58.483.884/0001-
62), em decorrência da não prestação contas de repasse da segunda parcela do convênio nº 
202/2009, referente à atividades de preservação ambiental dos recursos naturais do Município 
de Pindamonhangaba e na Área de Proteção Ambiental - APA Federal da Serra da Mantiqueira, 
bem como projetos e atividade de interesse histórico e cultural do Município, restando débito 
remanescente no valor de R$ 18.085,23 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), 
na forma da Cláusula 6.6 do citado convênio, ou proceda sua devolução no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de inscrição do débito na dívida ativa.

PL - Partido Liberal 
Diretório Municipal de Pindamonhangaba-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL), no uso de suas atribuições legais, 
sobretudo aquelas conferidas pelos artigos 6º, 7º e 8º do seu Estatuto, CONVOCA os 
Senhores Membros filiados ao PL, neste Município, para a Convenção Municipal que 
será realizada no dia 27 de Janeiro de 2020, na Rua Agenor Ferreira, nº 45, Santa 
Cecília, nesta Cidade, com início às 19:00h (dezenove horas) e encerramento previsto 
para às 21:00h (vinte e uma horas), para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e aberto, dos membros do Conselho de Ética;
b) Organização para as eleições municipais de 2020;
c) O que ocorrer.

Pindamonhangaba, 20 de Janeiro do 2020

Nilson Luís de Paula Santos
Presidente da Comissão Executiva Municipal 

Placa Ait Cod. 
Infr Data Infr Placa Ait Cod. 

Infr Data Infr

ASY6729 Z440035904 55412 06/01/2020 AWB1790 Z440035876 55412 02/01/2020
AYR6521 B440255992 76331 27/12/2019 BFQ7703 Z440035910 55412 06/01/2020
BHG8480 Z440035947 55412 07/01/2020 BHT3585 B440255918 76331 02/01/2020
BJG0535 Z440035844 55412 28/12/2019 BNU6054 Z440035901 55412 06/01/2020
BSI2162 Z440035891 55412 03/01/2020 BSY4714 Z440035893 55412 03/01/2020
BTD6636 B440255260 51851 30/12/2019 BTL7194 Z440035963 55412 08/01/2020
BTQ9157 Z440035882 55412 03/01/2020 BUH2683 Z440035920 55412 06/01/2020
BUH4536 B440255787 51851 30/12/2019 BVZ7833 Z440035870 55412 02/01/2020
CBV9860 Z440035892 55412 03/01/2020 CCY0853 Z440035925 55412 06/01/2020
CDK8310 Z440035862 55412 30/12/2019 CDZ9928 Z440035921 55412 06/01/2020
CEP1539 Z440035950 55412 08/01/2020 CGR4623 Z440035866 55412 30/12/2019
CJQ0918 Z440035885 55412 03/01/2020 CJQ6697 Z440035888 55412 03/01/2020
CJQ7529 Z440035845 55412 28/12/2019 CMM6020 Z440035914 55412 06/01/2020
CNV3538 Z440035906 55412 06/01/2020 CNV6011 Z440035865 55412 30/12/2019
CNV6489 Z440035949 55412 08/01/2020 CNV9565 B440256249 60501 30/12/2019
COD2417 Z440035922 55412 06/01/2020 COQ1784 Z440035880 55412 03/01/2020
CQL9600 Z440035955 55412 08/01/2020 CSP4659 Z440035923 55412 06/01/2020
CTH9258 B440256244 73662 22/12/2019 CUD5810 B440256213 55417 28/12/2019
CWN3917 Z440035894 55412 04/01/2020 CXM1585 B440255259 61220 30/12/2019
CXP7373 Z440035854 55412 30/12/2019 CYT1223 Z440035933 55412 07/01/2020
CYV1292 Z440035929 55412 07/01/2020 CZF1196 Z440035872 55412 02/01/2020
DAI0979 Z440035956 55412 08/01/2020 DDN9846 Z440035839 55412 28/12/2019
DDW5666 Z440035853 55412 30/12/2019 DDY9686 Z440035856 55412 30/12/2019
DFD6209 B440256168 54521 27/12/2019 DFG0552 Z440035834 55412 28/12/2019
DFI1966 Z440035840 55412 28/12/2019 DFQ3485 Z440035962 55412 08/01/2020
DFQ4962 Z440035919 55412 06/01/2020 DGG1247 Z440035927 55412 06/01/2020
DHT7969 B440256167 55680 27/12/2019 DKA6403 Z440035836 55412 28/12/2019
DKS1806 B440256246 76332 22/12/2019 DMB7341 Z440035961 55412 08/01/2020
DPF7539 Z440035924 55412 06/01/2020 DRS8413 Z440035909 55412 06/01/2020
DRU0150 Z440035930 55412 07/01/2020 DSJ9240 Z440035959 55412 08/01/2020
DSQ0860 B440254614 76251 22/12/2019 DSQ5543 Z440035936 55412 07/01/2020
DZJ0198 Z440035835 55412 28/12/2019 DZJ1304 Z440035897 55412 04/01/2020
DZW3070 B440255991 76331 27/12/2019 DZW4513 B440255917 57704 28/12/2019
DZW4985 Z440035877 55412 03/01/2020 DZW5267 Z440035852 55412 30/12/2019
EAB8574 Z440035940 55412 07/01/2020 EAM2692 B440256243 51851 22/12/2019
EAO9247 Z440035858 55412 30/12/2019 EAX3214 Z440035902 55412 06/01/2020
EBL1255 Z440035896 55412 04/01/2020 EBP8598 Z440035843 55412 28/12/2019
EBX5339 Z440035884 55412 03/01/2020 ECH2120 Z440035878 55412 03/01/2020
EDI3553 B440256215 51930 22/12/2019 EEM5211 Z440035847 55412 30/12/2019
EFT9445 Z440035948 55412 07/01/2020 EGL0433 Z440035931 55412 07/01/2020
EGP2837 Z440035895 55412 04/01/2020 EHL1143 B440255975 60501 27/12/2019
EIB9425 Z440035855 55412 30/12/2019 EIL3624 Z440035871 55412 02/01/2020
EIL6706 B440255258 54521 30/12/2019 EIN6192 Z440035938 55412 07/01/2020
EJJ0378 B440256292 51851 29/12/2019 ELH9983 Z440035859 55412 30/12/2019
EMM2792 Z440035957 55412 08/01/2020 ENB2324 Z440035954 55412 08/01/2020
ENR7452 Z440035934 55412 07/01/2020 ENY5218 Z440035889 55412 03/01/2020
EPH3135 B440256294 51851 29/12/2019 EPH3487 Z440035842 55412 28/12/2019
EUW7077 Z440035899 55412 06/01/2020 EVM9166 Z440035928 55412 06/01/2020
EWL1128 Z440035915 55412 06/01/2020 EXD1953 Z440035937 55412 07/01/2020
EXI8113 B440256291 51851 27/12/2019 EYB2661 B440256218 54010 30/12/2019
EYE8594 Z440035941 55412 07/01/2020 EYJ9295 B440256217 51930 30/12/2019
EZK2317 B440255788 51851 30/12/2019 FAI9030 Z440035851 55412 30/12/2019
FAQ5942 Z440035863 55412 30/12/2019 FAR5582 B440256248 76332 30/12/2019
FBA6263 Z440035911 55412 06/01/2020 FBF7894 B440255972 55412 27/12/2019
FBP7506 Z440035849 55412 30/12/2019 FBQ8991 Z440035951 55412 08/01/2020
FCO1415 Z440035912 55412 06/01/2020 FEB5850 Z440035887 55412 03/01/2020
FFF3835 Z440035916 55412 06/01/2020 FFJ2006 Z440035908 55412 06/01/2020
FGH8805 B440256216 51930 22/12/2019 FJN0794 Z440035913 55412 06/01/2020
FKA9587 Z440035890 55412 03/01/2020 FKU1184 B440256293 51851 29/12/2019
FKU1329 B440255973 76331 28/12/2019 FKU1422 Z440035942 55412 07/01/2020
FKU1660 Z440035965 55412 08/01/2020 FLT1915 Z440035960 55412 08/01/2020
FMD5545 B440256245 51851 22/12/2019 FMD6422 Z440035846 55412 30/12/2019
FPY3686 Z440035917 55412 06/01/2020 FSI6796 Z440035926 55412 06/01/2020
FTH1028 Z440035879 55412 03/01/2020 FUE0928 Z440035944 55412 07/01/2020
FVH2428 Z440035953 55412 08/01/2020 GAE4954 Z440035952 55412 08/01/2020
GBF9609 B440256501 54010 03/01/2020 GDB9579 Z440035861 55412 30/12/2019
GKD1203 Z440035837 55412 28/12/2019 GTK6309 B440256169 60683 27/12/2019
GWV6795 Z440035873 55412 02/01/2020 GYM2533 Z440035958 55412 08/01/2020
HDR1330 Z440035932 55412 07/01/2020 HGJ5879 B440255709 54790 02/01/2020
HJR3885 Z440035907 55412 06/01/2020 HKE1174 Z440035864 55412 30/12/2019
JGK7883 Z440035850 55412 30/12/2019 KKI8070 B440256247 51851 30/12/2019
KLB3847 Z440035848 55412 30/12/2019 KNM2420 Z440035869 55412 02/01/2020
KOX1374 Z440035905 55412 06/01/2020 LAF8241 Z440035841 55412 28/12/2019
LCS4240 Z440035857 55412 30/12/2019 LTR0719 Z440035935 55412 07/01/2020
MCM6659 Z440035946 55412 07/01/2020 MLJ8466 Z440035898 55412 04/01/2020
MPF8808 Z440035881 55412 03/01/2020 MSO5283 Z440035860 55412 30/12/2019
MVB3500 Z440035886 55412 03/01/2020 OMC3894 Z440035900 55412 06/01/2020
OMU4539 Z440035875 55412 02/01/2020 OQL7700 Z440035943 55412 07/01/2020
OVH8627 Z440035867 55412 30/12/2019 PUL4073 Z440035874 55412 02/01/2020
PVA6698 Z440035903 55412 06/01/2020 PXP0755 Z440035883 55412 03/01/2020
PZN3205 Z440035918 55412 06/01/2020 QMQ2227 Z440035939 55412 07/01/2020
QNG5728 Z440035964 55412 08/01/2020 QQI6175 Z440035945 55412 07/01/2020
QQO0245 B440255916 60681 28/12/2019 QQR8205 Z440035868 55412 02/01/2020
QUM1036 Z440035821 55412 27/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 36/2020, o Departamento de Trânsito 
e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e 
consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a 
DEFESA DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 04/02/2020, pessoalmente ou por 
remessa postal junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 
1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, 
apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: a) cópia do auto de infração ou desta notificação; b) cópia da CNH ou outro documento 
de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento 
que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de 
outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa 
deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o 
proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo. Para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível em www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> 
Multa de trânsito) acompanhado dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica 
legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para 
condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de 
entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação 
oficial com fotografia e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, 
este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível 
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá 
ser anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações 
cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 
2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do 
condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos 
legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor 
e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e 
não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.pindamonhangaba.sp.gov.
br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa 
postal para o endereço da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito 
(A.I.T), data da infração e código da infração com desdobramento.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2020.
José Vidal de Souza França Filho

SecretárioAdjunto de SegurançaPública

   

 

 

 

PAT   Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
 Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência 

Em 
CTPS 

Faixa 
Salarial S/N

Açougueiro 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S - 

Analista de PCP (programação e controle da 
produção – exp. em automobiilistica)  1 Superior Completo 

Eng. de Produção 06 meses S -

Auxiliar de Escrituração Fiscal (conhecimento 
em impostos retidos e tributação e nota fiscal) 1 Superior Completo 06 meses S -

Ajudante de Produção (residir em Moreira 
Cesar  ou Roseira – exp. com beneficiamento 
de plástico) 

1 Ensino Fundamental 06 meses 
S 

- 

Consultor imobiliário (trabalhar em Campos do 
Jordão) 1 Ensino Fundamental 06 meses N -

Líder de Almoxarifado 1 Técnico em Logística 06 meses S -

Mecânico Montador (com curso de mecânica) 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S -

Promotor de vendas (trabalhar em Campos do 
Jordão) 1 Ensino  Fundamental 06 meses N -

 
Endereço: Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br            OU  

Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android) 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 

EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece 20/01/2020, as seguintes oportunidades: 

PAT 
 Regional:
São José 
dos Campos

Município:
 Pindamonhangaba

Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige 
experiência

Em 
CTPS

S/N

Faixa 
Salarial

Açougueiro 1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S -

Analista de PCP 
(programação e controle 
da produção – exp. em 
automobiilistica) 

1 Superior Completo
Eng. de Produção 06 meses S -

Auxiliar de Escrituração 
Fiscal (conhecimento 
em impostos retidos e 
tributação e nota fiscal)

1 Superior Completo 06 meses S -

Ajudante de 
Produção (residir em 
Moreira Cesar  ou 
Roseira – exp. com 
beneficiamento de 
plástico)

1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Consultor imobiliário 
(trabalhar em Campos 
do Jordão)

1 Ensino Fundamental 06 meses N -

Líder de Almoxarifado 1 Técnico em 
Logística 06 meses S -

Mecânico Montador 
(com curso de 
mecânica)

1 Ensino Médio 
Completo 06 meses S -

Promotor de vendas 
(trabalhar em Campos 
do Jordão)

1 Ensino  
Fundamental 06 meses N -

Endereço: Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP
Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br            OU 

Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android)
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO EMPREGADOR

E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.
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Pinda de�ine todas as atrações do “Carnaval 2020”

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 
PINDAMONHANGABA

 
FESTIVAL DE MARCHINHAS
Local: Praça do Quartel, às 19 horas
Data: 13 de fevereiro (ensaio)
Data: 14 e 15 de fevereiro (seletivas com 10 grupos cada dia)
Data 16 de fevereiro – Final – com 10 selecionados
 
DATA: 15/2 (SÁBADO)
15h – Estrela Esporte Clube/Socó da Madrugada
Local: Campo do Estrela – Rua Alexandre Muassab, 343, Bosque
 
PRÉ CARNAVAL MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco do Barbosa
Saída: Av. José Adhemar César Ribeiro
Chegada: Praça Vale das Acácias
18h – DJ Vinicius
20h – Grupo Sambatuque
 
DATA: 16/2 (DOMINGO)
Pré Carnaval Moreira César
16h - Bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados
Saída: Av. José Adhemar César Ribeiro
Chegada: Praça Vale das Acácias
18h – DJ Vinicius
20h – Banda Folia
 

CARNAVAL PINDAMONHANGABA
 DATA: 19/2 (QUARTA-FEIRA)
19h - Bloco da Ferroviária
Saída/ Chegada: Associação Atlética Ferroviária
 
DATA: 20/2 (QUINTA-FEIRA)
18h - Carnarobô
Local: Rua Bicudo Leme, 840, Boa Vista
 
DATA: 21/2 (SEXTA-FEIRA)
22h – Socó da Madrugada
Saída/ Chegada: Praça Barão do Rio Branco
(próximo a Igreja São José)
 
DATA: 22/2 (SÁBADO)
10h - Bloco das Dondocas
Saída/ Chegada: Avenida Cel. Fernando Prestes
16h - Bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados
Saída: Praça do Quartel
Chegada: Próximo ao Parque da Cidade
16h às 22h – Matinoite (Grupo Clave de Sol e DJ Marcelo Rato)
Local: Praça do Quartel
18h – DJ Yago
20h – Grupo Sambatuque
Local: Parque da Cidade
 
DATA: 23/2 (DOMINGO)
 
Local: Bosque da Princesa
10h às 15h - Bloco Os Crides
 Local: Praça do Quartel
16h às 22h – Matinoite (Banda Vale Som e DJ Marcelo Rato)
 Local: Parque da Cidade
18h – DJ Célio
20h – Grupo Sambatuque
 
(16h às 22h - Blocos de Pindamonhangaba)
16h às 17h - Bloco Nego Loko
Saída: CE Araretama
17h às 18h - Bloco Jeca Tatu Cotia Não
Saída/Chegada: Praça do Quartel
19h às 20h - Bloco Chique Chitas
Saída/Chegada: Praça do Quartel
 
 DATA: 24/2 (SEGUNDA-FEIRA)
 
16h - Bloco Pé na Cova
Saída: Praça do Quartel
Chegada: Próximo ao Parque da Cidade
16h às 22h – Matinoite (Grupo Clave de Sol)
Local: Praça do Quartel
18h – DJ Célio
20h – Grupo Sambatuque
Local: Parque da Cidade
 
DATA: 25/2 (TERÇA-FEIRA)
16h – Bloco do Barbosa
Saída: Praça do Quartel
Chegada: Próximo ao Parque da Cidade         
16h às 22h – Matinoite (Banda Vale Som)
Local: Praça do Quartel
18h – DJ Yago
20h – Grupo Sambatuque
Local: Parque da Cidade

Pindamonhangaba de�iniu to-
das as atrações do “Carnaval So-
lidário 2020”, que terá uma pro-
gramação ainda mais ampla que a 
última edição.

Além do Festival de Marchi-
nhas, o carnaval contará com o 
principal bloco de rua da cidade 
- as Dondocas - Socó da Madru-
gada, Bloco da Ferroviária, Os 
Crides, dentre outros, bem como 
atrações musicais, como Banda 
Folia e Sambatuque, DJs e as ma-
tinoites na Praça do Quartel.

De São Luiz do Paraitinha, ha-
verá os já tradicionais Bloco do 
Barbosa, que estará de volta para 

animar os foliões de Pinda e tam-
bém de Moreira César, o Juca Te-
les, que já é tradicional na cidade, 
com a banda Os Estrambelhados 
– que também vão des�ilar em 
duas ocasiões no município – e o 
Pé na Cova – que estreou em Pin-
damonhangaba em 2019 e que 
teve um destaque entre os outros 
blocos de rua.  

Criado em 1988 em São Luiz do 
Paraitinga, o bloco Pé na Cova é uma 
das atrações mais esperada pelos 
foliões. A marchinha que foi feita pe-
los mestres Afonso Pinto e Idalício 
vai alegrar a população, como fazem 
há cerca de duas décadas.

“Copa Regional” começa com muitos gols 

PLACAR DOS JOGOS - RODADA 19/1/2020

A Mil por Hora 1 x 1 Olaria (Tremembé)
Volks 1 x 1 Vila São José
Unidos do Araretama 0 x 0 Rodoviário
EC Belém 0 x 2 União Operária
Araretama 2 x 1 EC Vila São José
Jardim Santana FC 3 x 1 Capituba FC
Independente 2 x 3 XIV de Abril
Marcondes FC 1 x 0 Clube Atlético do Valer
Unidos do Castolira 0 x 1 Força Jovem

Começou, no último domingo 
(19), a 23ª edição da Copa Regio-
nal de Futebol Amador. Na pri-
meira rodada foram realizadas 9 
partidas e marcados 20 gols.

Em sua edição de 2020, a 
competição tem a participação 
de 18 equipes (das cidades de 
Caçapava, Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba, Taubaté e Tre-
membé). A Copa Regional foi 
idealizada por Vlamir Lucas de 
Souza Lima, o popular “Macar-
rão” e é uma realização da Liga 
Pindamonhangabense Municipal 
de Futebol com apoio da Secreta-
ria de Esportes.

Sabesp faz ação no “Bem Viver” 
para recadastro de tarifa social

A Sabesp está realizan-
do, nesta semana, ação no 
Residencial “Bem Viver” 
para o recadastramento da 
tarifa social baixa ren-
da de água e esgoto dos 
moradores. A Secretaria 
de Habitação da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
apoiando a ação e informa 
que os moradores devem 
fazer o recadastro levando 
cópias dos documentos: 

RG, CPF, Carteira de Traba-
lho, comprovante de renda 
familiar, IPTU e contas 
recentes de água e luz.

A ação acontece das 
9h às 15h e teve início na 
última segunda (20), no 
Condomínio das Cerejei-
ra, e prossegue dia 21 no 
Condomínio Mogno, dia 22 
no Condomínio Cedro, dia 
23 no Condomínio Pinus, 
dia 24 no Condomínio 

Jacarandá e dia 27 no Con-
domínio Salgueiro.

“A Prefeitura está pre-
sente nesta ação e o obje-
tivo é facilitar o acesso dos 
moradores neste recadas-
tramento evitando que eles 
tenham que gastar com 
locomoção até a Sabesp 
e enfrentar �ilas na agên-
cia”, a�irmou Marcelo 
Martuscelli, secretário de 
Habitação.

A segundada rodada acontece no próximo domingo (26) com todos 
os jogos às 10h.

Luis Cláudio/PortalR3

Divulgação



“inspire-se”

Quer participar 
desta editoria? 

Se você tem uma história de 
superação que pode inspirar 
nossos leitores, mande para 
nós ou envie seus dados 
para contato@jornaltribuna-
donorte.net; que entraremos 
em contato. A próxima histó-
ria pode ser a sua!

‘
‘

Com a primeira etapa concluída, tive a 
oportunidade de trabalhar em uma gran-
de clínica da cidade, e pode dar sequ-
ência aos estudos, as noites de estudos 
continuaram. Realizei aperfeiçoamen-
to, mestrado e doutorado na especia-
lidade de prótese dentaria pela Unesp 
São José dos Campos e especialização 
pela Fapesp-SP. 

Hoje compartilho com novas pes-
soas essa vontade de vencer. Carrego 
no currículo mais de 15 artigos 
nacionais e internacionais publi-
cados e mais de 10 premiações em 
congressos. Atuo como professor em 
cursos de pós-graduação na UniFunvic, 
instituição onde eu fui aluno, e possuo 
meu próprio consultório em Pinda-
monhangaba. Continuo alimentando 
a minha vontade de vencer, porém, 
agora incentivo o máximo de pessoas 
possíveis para que acreditemos juntos 
nos nossos sonhos. Eu acredito que 
independente da profissão, basta 
fazer o que te faz bem. Fazer o bem e 
tudo dará certo!”

De uma pequena 
oportunidade 
a uma grande 
profissão

“Sou Pindamonhangabense. 
Casado. Pai de uma menina 
linda. Minha profissão atual 

Minha história profissional come-
çou com uma pequena oportunidade 
aos meus 13 anos de idade: uma pro-
fessora da Escola Estadual Alfredo Pujol 
– onde estudei o primeiro ano do Ensino 
Médio – selecionou três alunos para 
uma vaga de emprego para o cargo de 
office-boy em um laboratório de prótese 
dentaria de um amigo dela. O requisito 
para o cargo era saber andar de bicicleta 
e conhecer o centro da cidade. Com uma 
infância muito ativa, esses requisitos 
foram facilmente preenchidos por mim 
e assim, garanti meu primeiro empre-
go. Só não sabia que aquela pequena 
oportunidade mudaria minha vida 
para sempre.

Bastaram alguns anos de trabalho e já 
estava completamente apaixonado pela 
prótese dentária. Mas o meu desejo de 
ter contato com os pacientes me fez es-

guntam por que eu escolhi a minha 
profissão, eu costumo responder que 
não fui eu quem a escolhi, foi a profis-
são quem me escolheu! 

colher a Odontologia.  Fiz vestibular na 
Faculdade de Pindamonhangaba – hoje 
UniFunvic – e iniciei o curso. Financei-
ramente, eu tinha 800 reais, meu sa-
lário do laboratório; muita vontade e 
a todo o momento a torcida da minha 
família e dos meus amigos.

A vontade de vencer era tão grande, 
que tudo conspirava ao meu favor: as 
dificuldades e os desafios não tiveram 
espaço na minha cabeça para se torna-
rem problemas. Consegui uma bolsa 
parcial pela instituição. Com a ajuda 
de amigos eu consegui para pagar 
a primeira matrícula e ainda recebi 
uma proposta de serviço em horários 
alternativos para trabalhar com som, aos 
sábados e aos domingos, para comple-
mentar a renda...

Que horário eu estudava? Além da 

sala de aula, estudava em todos os 
intervalos e espaços de tempo pos-
síveis. Muitas vezes, ao lado do som de 

uma banda, eu estava lá lendo minha 
apostila... E, assim foram vencidos os 
quatro anos de graduação. 

é cirurgião-dentista. Quando me per-

Eu sou Vinícius 
Anéas Rodrigues. 
Tenho 30 anos e 
este foi o “Inspire-
se” de hoje.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal
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