
EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

ADITAMENTO DE PRAZO 

 

1 EXTRATO PARCERIA Nº 27/2019 – 01/2020 (aditamento) 
 Processo Administrativo: Nº 23723/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Assistência Social / Lar  Irmã 
Terezinha de Assistência ao Idoso  

 Objeto: Serviço de Proteção Especial de Média 
Complexidade, classificado como Serviço de 
Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias, na modalidade Centro Dia 
do Idoso, para até 20 vagas.  

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 650.000,00 
 Data da assinatura: 28/05/2020 

 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 2 de junho de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 
29/04/2019, ao contrato 046/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços em exames de 
tomografia computadorizada sem sedação, 
com e sem contraste”, para prorrogação até 
02/05/2021, e reajuste de 3,647 conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor 
anual para R$ 155.831,50, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da 
Fonseca.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 078/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o ALEXANDRE MUASSAB 
NETO responsável pelo imóvel situado 
a RUA CAPITÃO ALFREDO DE PAULA 
SALGADO, Bairro CARDOSO, QUADRA, 
LOTE  inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.16.14.009.000, para que efetue a 
limpeza do terreno 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 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.793, DE 27 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o §3º do art. 167 da Constituição Federal, inc. III do art. 41 e art. 44 da 
Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e,

Considerando o Decreto Municipal nº 5.775, de 13 de abril de 2020, que declara o estado de 
calamidade pública no Município de Pindamonhangaba em razão da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO um crédito extraordinário no valor de R$ 467.851,05 (quatrocentos e 
sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), na Secretaria Municipal 
de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, referente ao repasse do Governo Federal 
destinado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid 19, conforme portaria 
nº 1.393 de 21 de maio de 2020. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.30   Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10 302 0014.5 3.3.50.39 –  Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica               R$  467.851,05

Art. 2º   O crédito extraordinário aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.
       
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2020.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de maio de 2020.

                    Anderson Plínio da Silva Alves
                   Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 
LEI Nº 6.335, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Prolonga a denominação de Estrada Capitão Avelino Alves Pereira por toda a extensão da Estrada 
Municipal PIN 435.
(Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Vereador Felipe César - FC)

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

Art. 1° Prolonga a denominação de Estrada Capitão Avelino Alves Pereira por toda a extensão da 
Estrada Municipal PIN 435 (do bairro Cruz Grande até o bairro Ribeirão Grande), terminando no 
trecho da Estrada Municipal Manoel Inácio Miranda.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de abril de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 30 de abril de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.360, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 
5.491, de 29 de janeiro de 2018, e Resolução nº 77, de 02 de abril de 2019, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, 
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Juliana Barbosa Alves, como gestora das parcerias  do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda                            
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
em 13 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.361, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal 
nº 5.491, de 29 de janeiro de 2018, e a Resolução nº 26, de 09 de janeiro de 2019, do Conselho 
Municipal dos Idosos de Pindamonhangaba – CMI,
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Elen Carla Brissi Martuscelli, como gestora das parcerias  do Fundo Municipal 
do Idoso de Pindamonhangaba – FMI.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda                            
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
em 13 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

No último dia 29, um 
incêndio atingiu o prédio 
da antiga fábrica da Nobre-
cel, localizada na fazenda 
Coruputuba, em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, por se tratar 
de um incêndio de grande 
proporção – foram neces-
sárias seis viaturas, com 
equipes de Pindamonhan-
gaba e de Guaratinguetá – 
para conter o fogo que to-
mou conta da edificação de 
cerca de 1600 m².

Ainda segundo os Bom-
beiros, o incêndio atingiu 
materiais de escritório. As 
causas ainda estão sendo 
investigadas.

Sobre o patrimônio
Por se tratar de um pro-

cesso de falência, é neces-
sário resolver as questões 
judiciais para que outras 
decisões sejam tomadas 
em relação ao prédio, ao lo-
cal e ao patrimônio históri-
co. É o que explica o secre-
tário de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura, Anderson 
Plínio Alves.

“É bom deixar claro que 
a Prefeitura não é parte 
do processo de falência da 
empresa Nobrecel. Este é 
um processo que envolve 
trabalhadores; o fisco Es-
tadual e Federal, por conta 
de questões ligadas a paga-
mentos de impostos, envol-
ve ainda bancos e outros 
credores; menos a Prefei-
tura”, explicou. “Do ponto 
de vista judicial, é um pro-
cesso antigo e extenso; que 
tem cerca de 30 mil pági-
nas. A última movimenta-
ção refere-se a uma empre-
sa interessada em adquirir 
parte dos maquinários e 
fazer com que a Nobrecel 
ou pelo menos parte dela 
voltasse a funcionar. Mas, 
como envolve muitos cre-
dores, poucos concorda-
ram; alguns concordaram, 
mas com questionamentos 
e a grande maioria, que são 
os trabalhadores, discor-
daram. Então, o processo 
segue e deve aguardar a 
decisão judicial. Mas refor-
çamos: a Prefeitura não é 
parte do processo”.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, além das famílias 

Incêndio atinge prédio da antiga fábrica 
Nobrecel em Pindamonhangaba

que seguem aguardando a 
decisão judicial ainda tem 
a questão do patrimônio 
histórico que está se dete-
riorando. “A administração 
da massa falida precisa to-
mar uma atitude urgente 
porque existem muitas fa-
mílias da nossa cidade que 
estão, há anos, aguardan-
do essa resposta. Há certa 
inércia, que não sabemos 
se é natural ou não, mas 
que acaba por favorecer 
o vandalismo. Além disso, 
a deteorização do patri-
mônio – que tem de ser 
constantemente avaliado 
– aumenta a insegurança 
dessas famílias, que aguar-
dam receber seus encargos 
pendentes”, considerou o 
prefeito.

Com o objetivo de mo-
vimentar a economia da 
cidade e fortalecer o pe-
queno comércio, manten-
do Pindamonhangaba pro-
dutiva, foi desenvolvida a 
plataforma digital “Divulga 
Pinda”. O cadastramento da 
empresa é totalmente gra-
tuito, e pode ser feito no 
próprio site.

A iniciativa, de cunho 
social, é do proprietário 
da Edson Derrico Imóveis, 
empresa local familiar, que 
entende a importância des-
se fortalecimento em um 
momento de grande insta-
bilidade econômica.

A empresa forneceu 
seus canais de comunica-
ção – que contam com mais 
de 10 mil acessos por mês 
– para as empresas locais 
divulgarem seus produtos 
e serviços, neste período 
de isolamento social.

“Juntos somos mais fortes”: pindense cria espaço 
virtual para divulgar produtos

Com cadastro gratuito, ‘Divulga Pinda’ visa 
fortalecer o pequeno comércio e manter a 

produtividade no município
“Sou empresário há 45 

anos aqui em Pindamo-
nhangaba e faço este convi-
te para quem quiser parti-
cipar conosco da campanha 
‘Divulga Pinda’. O objetivo 
principal é utilizar os mais 
de dez mil acessos mensais 
em nossas redes sociais 
para que você, empresá-
rio, possa divulgar sua em-
presa, seu produto ou seu 
serviço, de forma gratuita”, 
explicou Edson Derrico. Se-
gundo ele, “hoje, a grande 
questão que o mundo tem 
de responder em meio a 
crise da Covid-19 é como 
navegar entre a compai-
xão e o pragmatismo. O co-
mércio local sempre esteve 
pronto para atender nossa 
cidade. Juntos vamos forta-
lecer nossa economia”.

“Uma varinha 
você quebra. Duas 

varinhas você 
também quebra. 

Agora dez, vinte, cem 
varinhas você não 

quebra mais. Mais do 
que nunca, no mundo 

pós-Covid, a união 
fará a força.”

 Edson Derrico

A importância dos 
pequenos comércios
Sabe aquele mercadinho 

da esquina, que você sempre 
compra as melhores frutas e 
verduras? Ou aquela pada-
ria que está há gerações com 
a mesma família e tem o pão 
‘mais quentinho’ do bairro? 
E aquele restaurante que a 
dona separa antes seu mar-

mitex porque conhece o seu 
gosto? São exatamente esses 
locais, idealizados por seus 
amigos, vizinhos, conheci-
dos e parentes, que movi-
mentam a economia da ci-
dade; que geram empregos 
para quem precisa e ajudam 
a compartilhar a verdadeira 
cultura do município.

Informações completas 
na própria plataforma e, em 
caso de dúvidas envie um 
email para: divulgapinda@
derricoimoveis.com.br

Participe! Movimente o 
comércio local sem sair de 
casa. Mais informações no 
site: www.divulgapinda.
com.br

Divulgação

Divulgação


