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Moreira César recebe letreiros e resgata 
amor dos moradores pelo Distrito

Após o sucesso do letreiro de 
identifi cação do Pindamonhan-
gaba na Praça Sete de Setembro 
e no Parque da Cidade, nesta 
semana, foi a vez do Distrito 
de Moreira César receber sua 
identifi cação na Rotatória do 
Guardião, principal ao acesso à 
região, e também no Centro Es-
portivo José Ely Miranda “Zito”.

Com o término da montagem, 
os moradores do distrito mani-
festaram, em suas redes sociais, 
orgulho e gratidão na valorização 
da região. “É muito importante a 
população sentir e valorizar esse 
sentimento de amor e orgulho da 
terra onde nascemos ou vivemos. 
Esse foi nosso objetivo ao realizar 
essa homenagem”, afi rmou o vice
-prefeito Ricardo Piorino.

Outra ação integrada nesta 
proposta é identifi car o aces-
so dessa região para os turistas 
que acessam a rodovia estadual 
sentido Aparecida mostrando a 
grandeza e pujança da região.

PÁG. 4

Imóvel da Rede 
Ferroviária será 
restaurado e 
transformado na 
Farmácia Solidária

Localizado no coração da cidade, 
um imóvel abandonado e em ruínas, 
pertencente à Rede Ferroviária Fede-
ral, será restaurado sem custos para 
os cofres do município, e transforma-
do na Farmácia Solidária.

O local conhecido por abrigar a 
residência ofi cial dos engenheiros 
que trabalhavam na anti ga RFFSA 
(Rede Ferroviária Federal) tornou-se 
depósito de lixo e de consumo de 
drogas e agora ganhará vida, graças 
ao trabalho que a Prefeitura vem 
buscando desde 2017.

Núcleo de Apoio à Saúde da Família inicia ati vidades em Moreira César
O NASF – Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – iniciou suas 
ati vidades, na terça-feira (30), em 
Moreira César. O prédio recebeu a 
denominação de “Volnei Pereira” e 
abriga um polo descentralizado da 
Farmácia Central e a unidade de Fi-
sioterapia do distrito, além dos servi-
ços de nutrição e fonoaudiologia. 

O núcleo vai possibilitar que, 
pela primeira vez, os moradores do 
distrito tenham uma unidade da 
Farmácia Central para reti rar seus 
medicamentos da atenção básica, 
especialidades, controle especial e 
medicamentos do componente es-
pecializado, fornecido pelo Estado. 
Assim, não havendo mais a necessi-
dade de deslocamento até o centro 
da cidade. 

PÁG. 3

Hospital de 
Campanha 
dá alta para 
o primeiro 
paciente curado 
de Covid

O Hospital de Campanha para 
pacientes testados positivo para 
Covid 19, instalado na unidade 
de atendimento do bairro Cidade 
Nova, deu alta na última semana 
para o primeiro paciente cura-
do. A emoção na saída de Pira-
gibe Sigólio Santos, 50 anos, mo-
rador do bairro Terra dos Ipês, 
foi marcante para toda a equipe 
médica que atendeu o paciente.

PÁG. 7

Pindamonhangaba tem mais 1 óbito e 10 
pacientes testados positi vos para coronavírus
Pindamonhangaba tem mais 1 óbito e 10 
pacientes testados positi vos para coronavírus
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A luta continua... 
Cada vez que vemos na televisão ou na internet a 

notícia sobre a cura de um paciente que foi testado 
positivo para Covid-19, é motivo de muita alegria!

Na edição de hoje, entre tantas matérias, trazemos 
a notícia “ Hospital de Campanha dá alta para o 
primeiro paciente curado de Covid”. 

Para nós, que lidamos, constantemente, com o 
noticiário; e que temos de publicar notícias boas e 
também ruins, porque é preciso noticiar; quando 
podemos divulgar notícias positivas fi ca ainda mais 
satisfatório o nosso trabalho.  

O paciente em questão foi o primeiro do 
hospital de campanha do bairro Cidade Nova, em 
Pindamonhangaba, a receber alta: para alegria dele, 
dos familiares e das equipes - que trabalham de forma 
intensa e com afi nco, na linha de frente, para que 
tenham êxito, todos os dias. 

Infelizmente, a pandemia não acabou, o contágio 
ainda existe; assim também como existem pessoas 
irresponsáveis, que driblam as normas, as regras, 
os decretos, que fazem arruaças e empurram para 
terceiros suas responsabilidades; e existem aqueles 
que precisam trabalhar; e ainda, os que trabalham 
muito para amenizar a dor e o sofrimento de quem 
foi contaminado. 

É por isso, que não cansamos de reforçar: se 
possível, fi que em casa. Saia o mínimo possível. Use 
máscara e proteja sua vida e de quem você ama. 

Muitos não têm escolha e estão expostos em 
hospitais, em UTIs, no exercício de suas funções. Mas 
se você pode, cumpra o isolamento social e só saia de 
casa se for absolutamente necessário! 
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O grande desafi o
Precisamos de um canal de 

informações para o volunta-
riado confi ável, que possamos 
buscar e encontrar uma ou mais 
organizações para prestarmos 
serviço voluntário, mas para 
isso precisamos ter informações 
sobre a organização ou o grupo 
que busca o trabalho, avaliações 
de como tratam o voluntário  e 
entendam tratar aqui, como 
selecionam, treinam e acom-
panham o trabalho voluntário, 
para eu como um candidato te-
nha tranquilidade em buscar a 
organização e saber que não se-
rei explorado de alguma forma.

Por outro lado a mídia só 
mostra agora em época de pan-
demia, ações, principalmente 
de pessoas físicas que fazem 
uma ação maravilhosa e cha-
mam a atenção de alguma for-
ma, não entendam como uma 
critica a quem faz a ação, mas 
para a  mídia que só explora o 

As mazelas políticas e o esta-
do calamitoso da pandemia to-
mam as manchetes dos progra-
mas de radio e tv e as manchetes 
dos jornais. Somos massacrados 
com informações, nem sempre 
totalmente livre de amarras 
de um lado ou de outro, mas a 
mídia insiste em continuar nos 
açoitando com as notícias de 
chorar, e nós aceitamos e cho-
ramos com elas, ou nos revolta-
mos, mas a grande maioria nada 
faz com esta revolta.

Apesar de tudo isso insis-
to em dizer que se tivéssemos 
mais voluntários no país, tería-
mos um país melhor. Mas onde 
e como ser um voluntário? 

O desafi o já começa por aí, 
pela falta de informação, mes-
mo com a internet, onde supos-
tamente tem todo tipo de infor-
mação, mas da mesma forma 
que a mídia, esta não é assim 
totalmente confi ável.

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

tema desta forma, noticiosa, 
por uma pessoa ter feito algo 
perto do extraordinário, pelo 
menos para quem ve de fora e 
longe, mas que muitos voluntá-
rios fazem ações muito seme-
lhantes durante anos e nunc re-
ceberam o mesmo tratamento, 
não que precise, pelo contrário, 
mas é sim preciso mostrar o tra-
balho voluntário com uma len-
te maior para que mais pessoas 
possam entender e se interes-
sar em ser um voluntario, não 
mostrar algo super hiper algu-
ma coisa para que as pessoas 
tenham até inveja daquele ser 
que fez sem pensar nessa expo-
sição toda. 

Voluntários uni-vos para 
termos mais momento de expo-
sição, não de uma pessoa, mas 
da causa voluntaria que já con-
tribui bastante, mas pode muito 
mais pelo nosso país e por nos-
sa sociedade.
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O Departamento Regional 
de Saúde – DRS XVII de Tauba-
té, órgão do Governo do Estado, 
enviou EPIs - Equipamentos de 
Proteção Individual – para a Se-
cretaria de Saúde da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, nesta se-
mana. 

Foram entregues 1225 más-

caras N95, 590 aventais GR 30 e 
123 face Shields. 

Este material foi encaminha-
do para ser utilizado na Aten-
ção Básica, com vistas à coleta 
de material para exame RT-PCR, 
bem como para utilização pelas 
equipes de saúde bucal da Aten-
ção Básica.

Aconteceu na últi-
ma quarta-feira, dia 1º 
de julho, o lançamento 
da campanha “Inver-
no Solidário 2020”, 
com o objetivo de ar-
recadar cobertores no-
vos para atender a po-
pulação em situação 
de vulnerabilidade 
social a enfrentar dias 
de frio nesta época do 
ano. O ato foi realiza-
do na sede do Fundo 
Social de Solidarieda-
de e conta com a par-
ceria da Sabesp.

“Este ano para evi-
tar o risco de transmis-
são do virus Covid-19 
na manipulação de pe-
ças usadas, a campa-
nha está sendo incen-
tivar a arrecadação 
de cobertores novos. 
Qualquer munícipe 
ou empresa poderá participar 
fazendo sua doação em nossos 
pontos de arrecadação”, afi r-
mou a presidente do Fundo So-
cial, Cláudia Vieira Domingues.

Segundo o gerente de setor 
da Sabesp, Rogério Paiva Alves, 
que participou do ato represen-
tando a empresa, “mais um ano, 
a Sabesp será ponto de arreca-

Fundo Social e Sabesp lançam 
campanha “Inverno Solidário”

Uma parceria entre a igreja missionária Nova 
Vida-Pinda, as apresentadoras Isa e Joy e o 
projeto Paz e Bem resultará em uma “Live 
solidária”, que ocorrerá no próximo domingo, 
dia 5 de julho, às 13 horas, pelo Facebook.
O objeti vo da live é arrecadar alimentos para o 
projeto Paz e Bem - que possui mais de 
300 famílias cadastradas. A meta da live é 
arrecadar uma tonelada de alimentos. 
Para doações ou outr5as informações, entrar 
em contato pelo telefone: (12) 996704719, 
falar com Alexssando. 
O programa das apresentadoras Isa e Joy; junto 
com o projeto Paz e Bem - é uma atração que 
contém entrevistas e músicas - e vai ao ar pelo 
Facebook, todas as sextas-feiras, às 22 horas.
Presti gie, doe, seja solidário!

dação e realiza essa parceria in-
centivando seus funcionários e 
clientes que pratiquem um ato 
de solidariedade”.

O ato contou com a partici-
pação do empresário Alcides 
Barbosa Júnior, da Casa Olím-
pica, que já aderiu à campanha 
e vem fazendo arrecadação em 
seu estabelecimento comercial.

A entrega das doações tam-
bém poderá ser feita em horário 
comercial diretamente no Fun-
do Social, localizado à Rua De-
putado Claro César (em frente à 
Associação Comercial). A cam-
panha acontecerá até setembro.

Mais informações sobre a 
campanha podem ser obtidas 
através do telefone 3643-2223.

Domingo tem “Live 
solidária” em prol do 
projeto Paz e Bem
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NAP Moreira César 
recebe mais serviços e 
reinicia ati vidades

O NAP – Núcleo de Atenção Psicope-
dagógico – “Governador Mário Covas”, 
que atende a região de Moreira César, 
reiniciou, oficialmente, suas atividades, 
na terça-feira (30). Com a assinatura do 
termo de colaboração com a Organiza-
ção Social Interação, em novembro do 
ano passado, agora os NAPs contam com 
mais unidades, ampliando as vagas de 
200 para 500, além de oferecerem mais 
serviços, como: psicólogo, fonoaudiólo-
go, psicopedagogo, psicomotricista, tera-
peuta ocupacional e neuropediatra.

Estiveram presentes neste primeiro 
dia de atividades: o prefeito Isael Domin-
gues, o vice-prefeito Ricardo Piorino, a 
secretária de Educação Luciana Ferreira, 
o presidente da OSC Interação, Francis-
co Oliveira, os vereadores Carlos Moura 
“Magrão” e Jorge da Farmácia”, além da 
equipe que irá atuar na unidade.

Também prestigiou a ocasião, o pai de 
aluno Josafá Santana, representante do 
grupo Mães de Azul. Para ele, a amplia-
ção do NAP representa um ganho muito 
grande. “Só nós que temos crianças es-
peciais sabemos como está sendo valio-
sa essa implantação neste e nos outros 
NAPs. A terapia tira a criança de uma 
vida de quase clausura para um contato 
em sociedade. E quando muda a vida da 
criança, muda a vida da família inteira. 
Nós cobramos quando é para cobrar, 

mas também agradecemos muito o pre-
feito, que se dispôs a nos receber desde 
o começo e a ouvir as nossas necessida-
des”, afirmou.

A secretária de Educação, Luciana 
Ferreira, destacou o olhar respeitoso 
da gestão municipal para a educação e 
a autonomia para o trabalho das secre-
tarias. “Este trabalho é a integração en-
tre a educação e a saúde e traz ganhos, 
em especial, para os alunos, e apoio aos 
professores, para que todos juntos possa-
mos chegar ao objetivo de uma educação 
cada vez com mais qualidade para todo o 
município”, frisou.

O prefeito Isael Domingues se mos-
trou aberto a atender as necessidades das 
crianças especiais. “Quando você conhece 
a realidade nua e crua que os pais passam, 
e você se coloca no lugar dessas pessoas, 
você entende a importância de dar atenção 
as necessidades deles; e nossa responsabi-
lidade fica ainda maior. É uma outra forma 
de olhar: a perspectiva dos pais estimula a 
ação. Estamos apenas fazendo a nossa par-
te, e o poder público tem limitações. Por 
isso é tão importante essa dedicação que 
existe em cada integrante da equipe. Que 
outros municípios também possam fazer a 
sua parte, porque isso diminui barreiras. 
Temos que extrapolar os limites e oportu-
nizar a educação para todas as crianças. 
Planejar e fazer acontecer”, declarou.

O atual cenário econômico de desemprego em virtu-
de da pandemia do coronavírus vem derrubando as va-
gas do mercado de trabalho e fazendo com que as demis-
sões ocorram em número maior do que as admissões.

Em Pindamonhangaba, a situação não é diferen-
te. No último mês de maio, embora o município te-
nha viabilizado a abertura de 407 novos postos de 

trabalho, o número de demissões foi bem maior 
(774) fazendo o saldo ficar no negativo. Dentre as 
grandes cidades da região Pinda ficou na quinta co-
locação entre os municípios com maior número va-
riação negativa.

Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ca-
ged (Cadastro Geral do Emprego) do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
No acumulado do ano, Pindamonhangaba regis-

trou de janeiro a maio a abertura de 4.169 postos de 
trabalho e o fechamento de 4.580 vagas no merca-
do, deixando um déficit de 411 vagas na economia, 
e uma variação de -1,28%, considerada uma das me-
nores da região.
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Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família inicia atividades 
em Moreira César

O NASF – Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família – iniciou suas atividades, 
na terça-feira (30), em Moreira Cé-
sar. O prédio recebeu a denominação 
de “Volnei Pereira” e abriga um polo 
descentralizado da Farmácia Central e 
a unidade de Fisioterapia do distrito, 
além dos serviços de nutrição e fono-
audiologia. 

O núcleo vai possibilitar que, pela 
primeira vez, os moradores do distri-
to tenham uma unidade da Farmácia 
Central para retirar seus medicamen-
tos da atenção básica, especialidades, 
controle especial e medicamentos do 
componente especializado, fornecido 
pelo Estado. Assim, não havendo mais 
a necessidade de deslocamento até o 
centro da cidade. 

O serviço de Fisioterapia recebeu 
um novo local, mais amplo, arejado 
e organizado, oferecendo um aten-
dimento com mais dignidade para a 
população. Importante destacar que, 
durante este período de pandemia, no-
vas regras estão sendo seguidas para 
o atendimento, como uso de máscara, 
menos pacientes por horário para evi-
tar aglomeração, entre outras normas. 

O espaço era a antiga sede da Es-
cola Municipal Ayrton Senna da Silva, 
que na época foi transferida para ou-

tra sede para obras no telhado. Com 
as obras finalizadas, os pais de alu-
nos optarem por não voltarem para a 
unidade reformada. Por isso, o prédio 
pôde ser adaptado para ser utilizado 
pelo Nasf. 

O espaço de cerca de 370m2 foi to-
talmente readequado pela equipe da 
Subprefeitura de Moreira César, para 
receber os novos serviços. 

Marcando a início das atividades, 
estiveram presentes no local o prefeito 
Isael Domingues, o vice-prefeito Ricar-
do Piorino, o subprefeito de Moreira 
César Nilson Luis de Paula Santos, a 
secretária de Saúde Valéria dos Santos, 
os vereadores Carlos Moura Magrão, 
Jorge da Farmácia, Gislene Cardoso, 
Professor Oswaldo, e os familiares do 
homenageado Volnei Pereira. O pastor 
Wellington fez uma benção especial 
para prédio e equipe. 

“Este espaço era uma escola, por 
isso, a alegria está presente. É um 
prédio preenchido de coisas boas e 
aprendizado, e queremos que conti-
nue assim. Que a equipe que vai atuar 
aqui possa levar o exemplo do patrono 
Volnei Pereira adiante, e este seja um 
local onde a população possa ser assis-
tida e acolhida”, destacou o prefeito 
Isael Domingues.

“Operação Fique em Casa” será 
realizada neste fim de semana

A Polícia Militar e a Guarda Civil Metro-
politana da Prefeitura de Pindamonhangaba 
realizam, neste fi m de semana, mais uma 
operação “Fique em Casa”, objeti vando per-
correr os locais públicos de maiores movi-
mentações e desesti mular as aglomerações.

A operação terá início nesta sexta-feira 
(3), às 16 horas, e acontecerá também no 
sábado (4) e no domingo (5). 

“Percebemos que com a fl exibilização 
muitas pessoas estão entendendo que po-
dem relaxar também com as recomendações 
necessárias e estão se descuidando quanto 
às medidas de distanciamento e formando 
pontos de aglomeração nas praças e outros 
locais públicos e até mesmo parti culares. O 
153 da Prefeitura vem recebendo diversas 
denúncias diariamente e esta operação irá 
atuar nos pontos identi fi cados com maior 
reclamação”, afi rmou a secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos.

O objeti vo é percorrer espaços públicos, 
estabelecimentos comerciais numa ação 
conjunta com a parti cipação da PM, GCM, 
Departamento de Fiscalização e Posturas, 
Vigilância Sanitária e Fiscalização de Rendas, 
visando evitar e dispersar aglomerações e au-
xiliar na manutenção do isolamento social.

“As denúncias mais citadas são aglome-
rações em praças públicas e quadras de es-
portes e relatos de festas e reuniões sociais, 
que serão visitados e se constatado o desres-
peito ao decreto que proíbe aglomerações, 
poderemos autuar os responsáveis por crime 
contra a saúde pública”, explicou Valéria.

Para a Capitã Lucimeire Jerônymo “a Po-
lícia Militar visa sempre manter a ordem pú-
blica e num momento de pandemia, mais do 
que nunca a nossa preocupação é também 
com o cumprimento das regras ditadas pelos 
órgãos e apoiaremos essa ação com nossos 
policiais”.

Divulgação

Divulgação
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cidade

Após o sucesso do letreiro 
de identifi cação do Pindamo-
nhangaba na Praça Sete de Se-
tembro e no Parque da Cidade, 
nesta semana, foi a vez do Dis-
trito de Moreira César receber 
sua identifi cação na Rotatória 
do Guardião, principal ao aces-

Moreira César recebe letreiros e resgata 
amor dos moradores pelo Distrito

O nome do Distrito foi colocado na rotatória da SP 62, rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, aos pés do monumento “Estátua do Guardião”, doado pela indústria Villares em 2002
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cidade

Prefeitura cumpre compromisso e fi naliza 
entrega de contratos e matrículas no “Bem Viver”

so à região, e também no Cen-
tro Esportivo José Ely Miranda 
“Zito”.

Com o término da montagem, 
os moradores do distrito mani-
festaram, em suas redes sociais, 
orgulho e gratidão na valoriza-
ção da região. “É muito impor-

tante a população sentir e valo-
rizar esse sentimento de amor e 
orgulho da terra onde nascemos 
ou vivemos. Esse foi nosso ob-
jetivo ao realizar essa homena-
gem”, afi rmou o vice-prefeito 
Ricardo Piorino.

Outra ação integrada nesta 
proposta é identifi car o acesso 
dessa região para os turistas 
que acessam a rodovia estadu-
al sentido Aparecida mostran-
do a grandeza e pujança da re-
gião.

“Moreira César tem hoje 
uma população na casa dos 60 
mil habitantes e uma economia 

invejável para muitas cidades. 
Nosso trabalho sempre foi no 
sentido de dar autonomia e li-
derança para os moradores do 
Distrito e os letreiros demons-
tram a grandeza dessa terra”, 
afi rmou o prefeito Isael.

Na última semana a Subpre-
feitura do Distrito de Moreira 
César realizou uma força tarefa 
para recepcionar a instalação 
do letreiro, com a realização 
dos serviços de higienização do 
monumento, bem como a lim-
peza geral, poda e melhorias 
nos serviços de jardinagem do 
espaço.

História

A rotatória da SP 62, Rodovia 
Ver. Abel Fabrício Dias foi um 
dispositivo de acesso ao Distri-
to de Moreira César implantado 
pelo Governo do Estado (Gestão 
Mário Covas) em 12 de dezem-
bro de 1998. Em 2002, a indús-
tria Villares presenteou a cidade 
com a instalação de um monu-
mento em homenagem ao tra-
balhador da cidade e do Distrito 
que recebeu o nome de “Estátua 
do Guardião”, do artista paulista 
Belini Romano, também apeli-
dado de “homem de lata”.

Bairro Paulino de Jesus é regularizado e 
benefi cia 91 famílias em Moreira César

Implantado em 1982, o Lotea-
mento Paulino de Jesus II, locali-
zado no Distrito de Moreira César, 
receberá nesta sexta-feira (3) a 
regularização fundiária para 91 
imóveis das ruas Manoel de Jesus, 
Travessa Dr Gonzaga e Rua Osmir 
José de Jesus. O ato de entrega 
dos tí tulos será realizado a parti r 
das 10h no auditório da Prefeitura, 
em várias turmas defi nidas para 
evitar aglomeração.

Após quase 40 anos esperando 
por esse benefí cio, será a primeira 
vez que a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba efetua a Regularização 
Fundiária de um bairro conso-
lidado e irregular com a efeti va 
ti tulação dos adquirentes.

A área do bairro, de quase 40 
mil m2, pertencia ao Sr Paulino de 
Jesus e sua esposa Isabel Dias de 
Jesus e ao longo do tempo recebeu 
toda a infraestrutura essencial de 
rede de energia elétrica e ilumina-
ção pública, rede de abastecimen-
to de água e esgoto, urbanização 
com guias, sarjetas e pavimen-
tação asfálti ca e escoamento de 
águas pluviais ordenado.

Através da Secretaria de Ha-
bitação, a regularização do bairro 

teve início em março de 2019 e foi 
aprovada em abril de 2020, com 
a emissão da CRF (Certi dão de 
Regularização Fundiária), que foi 
enviada ao Ofi cial de Registro de 
Imóveis e Anexos para registro. No 
últi mo dia 30 de junho o cartório 
expediu as matrículas individualiza-
das de numeração 70.777 a 70.867, 
conforme os termos da Lei Federal nº 
13.465/2017, do Decreto Federal nº 
9.310/2018 e no Provimento CGJ nº 
56/2019 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justi ça.

“Foi um serviço árduo que 
contou com empenho de toda 
a equipe do Departamento de 
Regularização, chefi ada pelo 
Diretor Engº Germano Miguel 
de Assis. Buscamos as medidas 
jurídicas, ambientais e sociais com 
o objeti vo de legalizar e ti tularizar 
as pessoas que esperam 38 anos 
para terem a certeza de suas pro-
priedades”, afi rmou o secretário de 
Habitação João Gonti jo.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, “a regularização fundiária é 
também um instrumento para pro-
moção da cidadania e uma efeti va 
integração que leva a segurança 
jurídica aos benefi ciários”.

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, fi nalizou 
na terça-feira (30), a entrega de 
contratos de compra de imó-
veis, todos registrados no cartó-
rio de imóveis, para as famílias 
do “Bem Viver”, região do Ara-
retama.

Com a entrega de 280 contra-
tos para as famílias do Condo-
mínio Salgueiro, todas as 1.536 
famílias do residencial recebe-
ram o contrato e também a có-
pia da matrícula do seu imóvel.

A entrega contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues; secretário de Habitação, 
João Gontijo; secretário adjun-
to da pasta, Ricardo Flores e 
técnicos da secretaria de Habi-
tação.

A entrega foi realizada de 
forma escalonada durante todo 
o mês de junho para evitar 
aglomerações e possível conta-
minação por Covid-19. 

Todas as famílias do “Bem 
Viver” receberam sua docu-
mentação, sem nenhum custo 
fi nanceiro. “Uma matrícula de 
um imóvel como este tem um 
custo de cerca de R$ 3 mil para 
cada morador, mas todos irão 
receber sem custo. Além disso, 
uma lei municipal autorizou 
a isenção do IPTU durante 10 
anos e também do ITBI quando 
o imóvel for registrado ofi cial-
mente no cartório”, afi rmou a 
diretora de Habitação, Moni-
que Dias.

O prefeito Isael Domingues 
afi rmou que um de seus com-
promissos na área habitacional 
foi proporcionar a regulariza-

Entrega dos contratos foi realizada de forma escalonada para 
evitar aglomerações e possível contaminação por Covid-19

ção jurídica de loteamentos 
municipais. “O ‘Bem Viver’ 
existe há três anos e os mora-
dores já estão recebendo seus 
contratos. Temos bairros com 
mais de 20 anos, que as famílias 
ainda não têm esse documento 

para registro em cartório”.
A Prefeitura estima que até o 

fi m do ano mais de 2 mil imó-
veis irão receber a documenta-
ção, valorizando o imóvel e tra-
zendo a segurança jurídica para 
seus proprietários.
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Responsabilidade Social
Imóvel da Rede Ferroviária será restaurado 
e transformado na Farmácia Solidária

Localizado no coração da 
cidade, um imóvel abandona-
do e em ruínas, pertencente 
à Rede Ferroviária Federal, 
será restaurado sem custos 
para os cofres do município, 
e transformado na Farmácia 
Solidária.

O local conhecido por abri-
gar a residência oficial dos 
engenheiros que trabalha-
vam na antiga RFFSA (Rede 
Ferroviária Federal) tornou-
se depósito de lixo e de consu-
mo de drogas e agora ganhará 
vida, graças ao trabalho que a 
Prefeitura vem buscando des-
de 2017.

No último dia 26 de junho, 
a secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco, 
discutiu detalhes da obra 
com os técnicos da FormAr-
te, diretora executiva, Ro-
sana Delellis; arquiteta res-
ponsável pela obra Brunna 
Heine; e o estagiário, Tomás 
Vettoraci.

Com a aprovação da Lei 
6.033 de 9 de junho de 2017, 
criando o programa Farmá-
cia Solidária, o Fundo Social 
de Solidariedade iniciou um 
trabalho para viabilizar a im-
plantação de um projeto de 
distribuição gratuita de me-
dicamentos para a população.

“Tivemos dificuldade de 
viabilizar um espaço com 
boa localização, então surgiu 
a ideia de reformar o imó-
vel da Rede Ferroviária nos 
baixos do viaduto. Foi quan-
do descobrimos que o Con-
dephaat tombou o imóvel, 
que passou a necessitar de 
um trabalho especializado 
de restaurado. Em seguida, 
o imóvel começou a ser van-
dalizado e logo atearam fogo 
no telhado”, explicou a pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia Vieira 
Domingues.

Com a malha ferroviá-
ria administrada hoje pela 
empresa MRS Logística, os 
imóveis da Rede Ferroviária 
(Casa do Engenheiro, Arma-
zém e o Escritório da Esta-
ção) foram tombados pelo 
Condephaat em 19 de dezem-
bro de 2017.

Diante deste cenário, a Pre-
feitura buscou uma empresa 
especialista na realização de 
restauros de bem tombado 
e captação de recursos junto 
à iniciativa federal, e viabili-
zou um termo de cooperação 
sem custos ao município com 
a empresa FormArte. Após a 
apresentação do projeto de 
restauro e readequação do 
imóvel, o mesmo foi apro-
vado nos órgãos estadual e 
municipal e a FormArte o 
inscreveu para aprovação no 
Ministério do Turismo, para a 
busca de recursos da iniciati-
va privada.

“O custo de toda a obra será 
de R$ 1,3 milhão, já viabiliza-
mos a participação da empre-
sa MRS e da Novelis e estamos 
buscando novos parceiros 
para completar a participa-
ção. As empresas têm a pos-
sibilidade de participar deste 
empreendimento com seus 
recursos e depois recuperar o 
investimento com devolução 
do imposto de renda”, afir-
mou a diretora executiva da 
FormArte, Rosana Delellis.

Restauração começa neste ano e 
devolverá a originalidade da fachada

“Visitamos a 
farmácia de Ribeirão 
Preto e pudemos 
conferir como esse 
trabalho social 
ajuda as pessoas, 
principalmente a 
população mais 
carente, que não 
consegue um remédio 
que não faça parte da 
cesta de medicamento 
do governo”.    

Em ruínas, local que já abrigou os engenheiros da antiga Rede Ferroviária Federal dará lugar a uma farmácia, sem custo para o município

Farmácia estimulará 
a solidariedade e 
ajudará no social  

A ideia de utilizar o novo espa-
ço restaurado na região central da 
cidade para implantação de uma 
Farmácia Solidária é um projeto do 
Fundo Social que tem três objetivos: 
arrecadar medicamentos para aten-
der a população, gerar economia 
para o município e estimular a soli-
dariedade de pessoas e empresas.

O projeto estará integrado à 
Secretaria de Assistência Social, 
Secretaria de Saúde e Vigilância 
Sanitária. “Além disso temos uma 
conversa que será retomada com a 
UniFunvic que poderá somar muito 
em nossa ação”, afirmou a presiden-
te do Fundo Social. Segundo ela, 
será realizado um trabalho inten-
so com empresas farmacêuticas, 
consultórios e representantes deste 
setor para viabilizar as doações. “A 
população também poderá ajudar 
com a entrega de medicamento usa-
do, não vencido, cuja embalagem 
não esteja violada. Teremos normas 
para retirada, que será feita median-
te apresentação de receita médica”, 
explicou Claudia. De acordo com 
ela, outro ação importante da far-
mácia será trabalhar com a comuni-
dade um programa sobre a dispensa 
correta do medicamento vencido.  

As obras de restauração 
começam nas próximas semanas 
e irão devolver a originalidade da 
fachada preservando assim um 
patrimônio histórico do municí-
pio. A casa, localizada na Praça 
Barão Homem de Melo, nº 28, 
ocupa uma área de 182m2, com 
área construída de 125m2.

O trabalho será dividido em 
três etapas e a primeira dela con-
templará medidas de salva guar-
da do imóvel, limpeza, fechamen-
to dos vãos com placas e início da 
execução do projeto. A segunda 
fase terá as obras emergenciais 
com a cobertura do imóvel e a 
última etapa contemplará todo o 
restauro, devendo ser finalizada 
em 2021.

“Trata-se de um belo projeto 
que manterá o contexto arquite-
tônico e após finalizada irá reme-
ter ao conceito de uma boutique 
farmacêutica como existia no 
passado com um espaço agra-
dável para uma excelente ação 
social”, afirmou a secretária de 
Obras e Planejamento, Marcela 
Franco, que acompanha todo o 
trabalho.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, este trabalho vem coroar 
todo um caminho seguido em 
buscas de metas fixadas, que são 
modernizar e humanizar, preser-
vando a história e o patrimônio. 
“Estamos alinhando a história e 
a cultura de Pindamonhangaba 
com uma ação social, voltada 

para melhorar a saúde das pesso-
as”, afirmou.

Restauro dos outros imóveis 

Dentro deste complexo ferro-
viário, os outros dois imóveis, o 
Escritório da Estação (em frente 
a rua Cel. Fernando Prestes) e o 
Armazém (localizado na nova praça 
7 de Setembro), também estão no 
planejamento para seguir o mesmo 
caminho: ser restaurado, ganhar 
vida e abrigar projetos sociais.

Recentemente o Governo do 
Estado de São Paulo, através do 
FID (Fundo de Interesses Difusos) 
já selecionou o projeto de res-
tauro do Armazém do Complexo 
Ferroviário.

Detalhes técnicos da obra foram alinhados durante reunião no último dia 26 de julho

Divulgação

Divulgação

Cláudia Vieira Domigues
Presidente do Fundo Social
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EXPEDIENTE

    

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São PauloORDEM DO DIA

24ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 

no próximo dia 06 de julho de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 48/2020, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras 
providências”.

 Pindamonhangaba, 29 de junho de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Observação: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis 
Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o 

Expediente ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Extrato de Contrato - 2020

Contratante:  CÂMARA  DE VEREA-
DORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: ENGESEG SOLUÇÕES 
EM SEGURANÇA LTDA - CNPJ: n.º 
10.716.040/0001-98

Contrato n.º 03/2020 - PDC n.º 
23/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 16/2020, com fundamento no 
artigo 24, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 em sua redação atual.

Objeto: Prestação de serviço de 
rastreamento de automóvel, por um 
período de 12 (doze) meses. 

Valor total: R$ 1.152,72 (um mil, 
cento e cinquenta e dois reais e 
setenta e dois centavos) durante seu 
período de vigência.

Proposta pelo Executivo, criação de
Conselho Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda é aprovada pelo 
Plenário da Câmara de Pindamonhangaba

Vereadores também confirmaram a aprovação de Projeto de Lei
com verbas de auxílio e custeio para entidades sociais do município

A Ordem do Dia da 23ª Ses-
são Ordinária do ano de 2020, 
realizada no plenário do Pa-
lácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, nesta 
segunda-feira, dia 29 de junho, 
contou com 2 Projetos de Lei e 
outras duas inclusões. Um dos 
projetos foi retirado da pauta 
de votação e outros 3 foram 
aprovados por unanimidade 
pelos vereadores. Além dos 
projetos, os parlamentares 
também aprovaram diversas 
Indicações e Requerimentos.

CMTER
Incluído na votação da Or-

dem do Dia, o Projeto de Lei 
Ordinária n° 81/2020, que 
“INSTITUI O CONSELHO MU-
NICIPAL DO TRABALHO. EM-
PREGO E RENDA – CMTER, O 
FUNDO MUNICIPAL DO TRA-
BALHO, EMPREGO E RENDA 
- FMTER, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS” foi aprovado por 
unanimidade pelos vereado-
res.

Desta forma, pelo artigo 1°, 
“fica instituído o Conselho Mu-
nicipal do Trabalho, Emprego 
e Renda - CMTER, vinculado 
à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
órgão colegiado, de caráter 
permanente e deliberativo”. 

Segundo o projeto, a finalida-
de do CMTER é estabelecer di-
retrizes e prioridades para as 
políticas de fomento e apoio 
à geração de trabalho, empre-
go, renda e à qualificação e 
requalificação profissional no 
município de Pindamonhanga-
ba. Entre as competências do 
Conselho Municipal do Traba-
lho, Emprego e Renda estão: I. 
a articulação com instituições 
públicas e privadas, inclusive 
acadêmicas e de pesquisa, com 
vistas à obtenção de subsídios 
para o aperfeiçoamento das 
ações do Programa Seguro-
Desemprego, executadas no 
âmbito do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE e dos Pro-
gramas de Trabalho, Emprego 
e Geração de Renda, estabele-
cendo parcerias que maximi-
zem o investimento do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
- FAT em programas de quali-
ficação e requalificação profis-
sional, intermediação de mão 
de obra, geração de emprego 
e renda, inserção do jovem e 
reinserção do desempregado 
no mercado de trabalho e ou-
tras ações do sistema público 
de emprego; II. Elaboração e 
apreciação de projetos de ge-
ração de trabalho, emprego e 

renda e de qualificação e re-
qualificação profissional no 
Município, isoladamente ou 
em conjunto com os Conselhos 
instituídos no âmbito munici-
pal, bem como proceder a sua 
homologação; III. proposição 
de programas, projetos e me-
didas que incentivem o asso-
ciativismo e a auto-organiza-
ção como forma de geração de 
emprego e renda no Município, 
entre outros.

No artigo 4° do projeto 
está estabelecido que o Con-
selho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - CMTER 
será constituído, de forma 
tripartite e composição pa-
ritária, com nove membros 
titulares e respectivos su-
plentes, contando, em sua 
composição, com a represen-
tação do governo municipal, 
dos trabalhadores e dos em-
pregadores.

Recursos para
entidades sociais
Outra inclusão aprovada 

para constar na Ordem do 
Dia foi a do Projeto de Lei Or-
dinária n° 82/2020, também 
de autoria do Poder Executi-
vo, que “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
TRANSFERIR RECURSOS FI-

NANCEIROS. PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2020 ÀS ORGANIZA-
ÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
ASSISTENCIAIS QUE ESPECI-
FICA, A TITULO DE SUBVEN-
ÇÃO SOCIAL E AUXILIO”. O 
documento foi aprovado por 
unanimidade pelos vereado-
res.

Assim, o Executivo Munici-
pal está autorizado, pela Câ-
mara de Pindamonhangaba, a 
transferir recursos financei-
ros para o exercício de 2020, 
a título de subvenção social 
e auxílio às Organizações da 
Sociedade Civil da cidade.

Parque 
Shangrilá
Durante a sessão ordi-

nária, o plenário debateu e 
deliberou aprovar – pela to-
talidade dos votos dos parla-
mentares – o Projeto de Lei 
n° 160/2019, do vereador 
Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola (PV), que “De-
nomina de Rua PASTOR JOSÉ 
DA CUNHA a Rua 14 do Bairro 
Parque Shangrilá”.

Biografia
José da Cunha nasceu no 

dia 16 de outubro de 1953. 
Morador do bairro Vila Rica, 
José da Cunha tinha sua resi-
dência fixa na Rua Dr. Manoel 
Ignácio Marcondes Romeiro, 
665. Como Pastor atuou ati-
vamente durante 40 anos na 
Comunidade Evangélica do 
Jardim Rezende, especifica-
mente trabalhando com evan-
gelização de adultos e crian-
ças. Fazia parte do Grupo de 
Pastores Federados na Fede-

ração Nacional de Pastores e 
congregava no Ministério Be-
lém das Assembleias de Deus. 
Foi fundador da Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus, no 
Jardim Rezende. Faleceu no 
dia 06 de junho de 2019.

Projeto retirado
Primeiro item da Ordem 

do Dia, o Projeto de Lei n° 
15/2017, do vereador Roder-
ley Miotto Rodrigues (PODE-
MOS), que “Denomina a UPA 
– Unidade de Pronto Atendi-
mento localizada no bairro do 
Araretama, de Dr. JOSÉ RO-
BERTO MAFETANO” foi reti-
rado da pauta por não conter 
a documentação necessária 
para sua análise e aprovação.

24ª sessão 
ordinária
A Câmara de Pindamo-

nhangaba realiza na próxima 
segunda-feira, dia 06 de ju-
lho, a partir das 14 horas, a 
24ª sessão ordinária de 2020. 
Desta forma, os vereadores de 
Pindamonhangaba voltam ao 
Plenário “Dr. Francisco Roma-
no de Oliveira” para apresen-
tar e discutir os requerimen-
tos e indicações e apreciar e 
votar os projetos da Ordem do 
Dia. A reunião é pública e, em 
função do Ato nº 009/2020, 
a sessão será feita sem a pre-
sença de público no plenário. 
E para que haja transparência 
dos atos legislativos, a sessão 
ordinária terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, pela 
internet no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br.
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saúde

Pinda tem mais 1 óbito e 10 
pacientes testados positivos 
para coronavírus

A Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura 
divulga, nesta quinta-feira (2), mais 
10 pacientes testados positi vos e 
um óbito positi vo. Os pacientes 
positi vos são dos seguintes bair-
ros: Borba, Vista Alegre, Manti -
queira, Socorro, Alto do Cardoso, 
Vista Alegre, Cícero Prado, Vila 
Verde, Santa Luzia e Ouro Verde. 
O óbito confi rmado é de paciente 
morador do Araretama. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba se soli-
dariza e manifesta o pesar à família 
do paciente.

Também estão recuperados 
três pacientes do Mombaça, Bom 
Sucesso e Araretama. 

Há 109 dias, a VE e a Prefeitura 
vêm divulgando os boleti ns, diaria-
mente, com todas as informações, 
levando a maior transparência pos-
sível aos munícipes. Contudo, as 
informações de idade e sexo dos 
pacientes estão gerando transtor-
nos aos testados, além de especu-
lações e questi onamentos legais 
de munícipes que se senti ram inco-
modados e relataram situações de 
invasão de privacidade, com essa 
divulgação. Desta forma, e obede-
cendo o arti go 5º da Consti tuição 
Federal, Conselho Federal de Me-
dicina e Lei de Acesso à Informa-
ção, a parti r desta data, esses da-
dos não serão mais divulgados no 
texto de apoio do boleti m. A parti r 
da próxima semana, outras infor-

mações serão adicionadas à arte 
do boleti m para ampliar a trans-
parência sem expor os dados dos 
pacientes. 

“Com o aumento do número de 
casos e especulações realizadas 
por moradores, pacientes estão 
questi onando nossos técnicos so-
bre a divulgação, informando que 
estão sendo identi fi cados com o 
detalhamento das informações e 
sofrendo ameaças e discrimina-
ção”, afi rmou a diretora do Depar-
tamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Eliana Wolff .

Segundo nota elaborada pelo 
Conselho Federal de Medicina, as 
informações dos resultados do 
exame do paciente não devem 
ser publicadas, e somente acesso 
ao agente de saúde regulamen-
tador, com base em critérios epi-
demiológicos oriundos da saúde 
pública”. 

Segundo o arti go 5º, X, Consti -
tuição Federal “... garante-se a pro-
teção a sua inti midade e privacida-
de, direitos civis sem os quais não 
haveria estrutura mínima sobre a 
qual se fundar o Estado Democrá-
ti co de Direito...”.

E, ainda, de acordo com a Lei 
de Acesso à Informação, as infor-
mações, não pode ser divulgadas 
informações que “dizem respeito 
à inti midade, vida privada, honra 
e imagem das pessoas, protegidas 
com restrição de acesso”.

Pacientes em isolamento domiciliar precisam tomar 
cuidados extras para evitar propagação do vírus

Devido ao aumento de núme-
ro de casos positivos de Corona-
vírus na cidade, e, felizmente, 
grande quantidade de pessoas 
com sintomas leves, muitos pa-
cientes estão recebendo a orien-
tação para dar continuidade ao 
seu tratamento realizando o iso-
lamento domiciliar. 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura orienta sobre a im-
portância de esses pacientes se 
conscientizarem e cumprirem 
rigidamente o isolamento, para 
evitarem a transmissão do vírus 
a outras pessoas. 

“A primeira orientação é que 
o paciente não saia de casa de 
maneira nenhuma dentro de 14 
dias, a não ser que haja piora 
dos sintomas. Neste caso, é pre-
ciso procurar o Pronto-Socorro 
ou as UPAs, utilizando máscara 
e evitando o transporte público, 
para evitar aglomeração”, ex-
plicou a secretária adjunta de 
Saúde Mariana Freire. “Quando 
o paciente positivo para Covid 
está em isolamento domiciliar, 
significa que ele não pode socia-
lizar com os demais familiares, 
não pode sair para ir à farmácia 
nem mesmo ir a consultas, que já 
estavam previamente agendadas; 
para estes casos, ele pode se infor-
mar pelo 0800-878 9629 e optar 
pela teleconsulta”, completou. 

Cuidados na residência – 
Mesmo sem sintomas, o paciente 
em isolamento domiciliar deve 
ser instalado em um ambiente 
separado, com quarto individu-
al e circular o mínimo possível 
em casa. As áreas comuns (co-
zinha e banheiro, por exemplo) 
devem estar sempre arejadas e 
com as janelas abertas. 

O distanciamento de pelo me-
nos um metro de outras pessoas 
é de grande importância para 
não transmitir o vírus e, mes-
mo assim, fazer uso da máscara 
– que deve ser trocada sempre 
que ficar molhada ou suja de 
secreções. Talheres, pratos, toa-
lhas ou roupas de cama devem 
ser limpos com água e sabão ou 
detergente comum. Móveis e su-
perfícies tocadas pelo paciente 
positivo devem ser limpas e de-
sinfetadas com desinfetante do-
méstico comum. 

Quando for necessário, um 
cuidador, ele deve usar máscara 
cirúrgica e luvas durante a ma-
nipulação do paciente e quando 
compartilhar o mesmo ambien-
te e utensílios. 

Lembrando que, após pas-
sar o período de isolamento do-
miciliar e o paciente testar ne-
gativo, ele não transmite mais 
o vírus, então pode retomar a 
sua vida normal.

“Fiscais do Bem” orientam 
população e comerciantes
Sempre que necessária 

uma orientação mais 
direcionada para preservar a 
população da contaminação 
do coronavírus e para orien-
tar lojistas sobre as normas a 
serem seguidas neste momen-
to de pandemia, os “Fiscais do 
Bem” são acionados e reali-
zam ações nas ruas da cidade. 

Neste sábado (4), os “Fis-
cais do Bem” estarão na feira 
livre e no comércio essencial 
do centro da cidade, para 
novas orientações, princi-
palmente quanto ao uso de 
máscaras. A ação se faz neces-
sária devido à nova Resolução 
do Estado de São Paulo, que 
prevê multas para a ausência 
de máscara ou seu uso ina-

dequadamente (sem cobrir 
corretamente nariz e boca), e 
para o comércio que está pas-
sível de multa se tiver pessoas 
sem máscara dentro de seu 
estabelecimento e na ausência 
de placa com informações so-
bre a obrigatoriedade do uso 
de máscara. 

Para esta ação, o time dos 
“Fiscais do Bem” contará 
com reforços de mais volun-
tários, da equipe da Pre-
feitura, que normalmente 
estariam escalados para 
orientarem e receberem os 
visitantes dos parques pú-
blicos e do museu da cida-
de. Como estes locais estão 
fechados desde março, a 
participação dos voluntá-

rios foi temporariamente 
modificada, para integrar 
os “Fiscais do Bem”. 

Importante destacar que a 
fiscalização continuará sendo 
realizada pelas equipes de fis-
cais sanitários, de rendas e de 
posturas. 

“A principal intenção dos 
‘Fiscais do Bem’ é reforçar à 
população sobre a importân-
cia da colaboração de todos 
e que, cada um fazendo a sua 
parte, conseguiremos passar 
por esta situação da melhor 
forma possível. A prevenção 
ainda é o melhor meio para 
evitar a disseminação do ví-
rus”, afirmou o secretário de 
Governo, Marcelo Martus-
celli.

Hospital de Campanha 
dá alta para o primeiro 
paciente curado de Covid

O Hospital de Campanha 
para pacientes testados positivo 
para Covid 19, instalado na uni-
dade de atendimento do bairro 
Cidade Nova, deu alta na última 
semana para o primeiro pacien-
te curado. A emoção na saída de 
Piragibe Sigólio Santos, 50 anos, 
morador do bairro Terra dos 
Ipês, foi marcante para toda a 
equipe médica que atendeu o 
paciente.

Apesar de não fazer parte do 
grupo de risco e tomar os cuida-
dos, Piragibe apresentou sinto-
mas como cansaço, falta de ar, 
tosse seca, febre, perda do pala-
dar e do olfato e também dores 
no peito. Buscou os primeiros 
socorros no Pronto Atendimen-
to 24 horas e foi encaminhado 
para o hospital de campanha na 
unidade do Cidade Nova, onde 
ficou internado por três dias, 

recebendo todos os medica-
mentos e uso de oxigênio.

“O emocional da gente sente 
uma abalada. Fiquei um pouco 
preocupado, mas sempre con-
fiante, com muita fé em Deus e 
apoio da família. Hoje me sinto 
bem e para mim foi como renas-
cer de novo, pois sentir curado 
de um vírus tão forte como esse 
é a melhor notícia que um ser 
humano pode receber”, afir-
mou Piragibe.

Isolado em casa, o pacien-
te ressalta a importância de as 
pessoas seguirem as recomen-
dações e evitar qualquer con-
tato com o próximo. “Somente 
quem passa por uma situação 
como essa entende a gravidade 
do contágio. O negócio é sério. 
Tem muita gente levando na 
brincadeira, não respeitando as 
normas da saúde e os decretos, 

saindo de casa sem nenhuma 
necessidade”, enfatizou.

Piragibe espera que todos 
tenham a consciência da pre-
venção e principalmente que 
utilizem as máscaras correta-
mente. “Eu tive muita sorte de 
hoje estar aqui testemunhando 
para vocês e para toda a popu-
lação de Pinda o que passei com 
o Covid-19. Graças ao meu Deus 
eu estou livre”.

Para a coordenadora da uni-
dade do Cidade Nova, Roberta 
de Abreu Faria, o trabalho da 
equipe de saúde vem dando 
todo o suporte para o trata-
mento correto dos pacien-
tes testados positivo para o 
coronavírus. Até a última 
quinta-feira (02), a unidade 
contava com a internação de 
cinco pacientes em leitos in-
termediários.

 Paciente Piragibe Santos, cercado pela enfermeira Gabriela, técnico de enfermagem Paulo; auxiliares 
Natália e Gabriela, e o médico Dr. Marcos

Divulgação



Alémda praça Elvira Moreira, localizada em Moreira César, será benefi ciada a praça do bairro 
Crispim, que fi ca frente à Apae
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Vacinação contra gripe é prorrogada até dia 24

Acesso a Pinda pelo 
Km 99 da Dutra será 
interditado entre os 
dias 13 e 17 de julho

A vacinação contra o ví-
rus da gripe influenza 

foi prorrogada até o dia 24 
de julho. A novidade é a libe-
ração da vacina para toda a 
população, e não apenas para 
os grupos prioritários. A imu-
nização ficará disponível até 
que as doses se esgotem.

As pessoas podem obter as 
vacinas de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 horas e das 
13 às 16 horas, em todas as 
unidades de saúde do municí-
pio - exceto Maricá. 

Neste ano, as doses da va-
cina são constituídas por três 
cepas do vírus Influenza: A/
Brisbane/02/2018 (H1N1) 
pdm09; A/South Austrá-
lia/34/2019 (H3N2); e B/Wa-
shington/02/2019 (linhagem 
B/Victoria). 

Embora a vacina seja para 
todos os públicos, em Pin-
damonhangaba o grupo das 
faixas etárias de seis meses 
a cinco anos, as gestantes e 
puérperas, e pessoas de 55 a 
59 apresentam ainda índices 

muito baixos, entre 50% e 
55% de cobertura. 

Os dados do município são 
semelhantes aos divulgados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo. “Estamos 
organizados, com todos os 
cuidados necessários em rela-
ção às formas de evitar contá-
gio por covid19, desta forma, 
as pessoas podem se dirigir 
às unidade para obter vacina 
contra gripe. Notamos uma 
preocupação natural e um re-
ceio das pessoas no início da 

vacinação contra gripe, por 
conta do coronavírus, mas es-
tamos preparamos para fazer 
a vacinação de forma organi-
zada e segura para todos. 
Deste modo, é muito im-
portante que pessoas que 
se enquadram nestes gru-
pos vulneráveis busquem 
a unidade de saúde mais 
próxima de sua residên-
cia”, explicou a diretora de 
vigilância epidemiológica 
de Pindamonhangaba, Elia-
na Wolf.

Ela ressaltou que a vacina 
é segura, eficaz e ajuda a evi-
tar doenças respiratórias cau-
sadas por gripes e resfriados, 
mais frequentes nessa época 
do ano.

A vacina não protege con-
tra o novo coronavírus, mas o 
governo considera que ela é 
fundamental para diminuir 
o número de pessoas que 
apresentam problemas res-
piratórios graves, principal-
mente, as que necessitam de 
internação.

O acesso a Pindamonhanga-
ba pelo Km 99 da Rodovia Pre-
sidente Dutra (principal acesso) 
estará interditado nos dois sen-
tidos (entrada e saída), entre os 
dias 13 e 17 de julho, para ins-
talação do pórtico da cidade. A 
interdição das duas pistas acon-
tecerá às 5 da manhã do dia 13 
e vai até o fim do dia 17. Caso 
o serviço seja concluído antes, 
haverá liberação antes da data 
prevista. Da mesma forma, se as 
condições climáticas atrapalha-
rem o processo, poderá haver 
alteração na data de liberação. 

Os motoristas que estiverem 
nas pistas sentido São Paulo ou 
Rio de Janeiro poderão utilizar 
o Km 99 para retorno normal-
mente. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba e a CCR Nova 
Dutra vão realizar pequenas 
adaptações para facilitar o sis-
tema viário de retorno. Além 
disso, haverá placas e faixas 
instaladas em vários pontos da 
rodovia para informar os moto-
ristas sobre a interdição e indi-
cação de outras possibilidades 
de acesso ao município, como 
pelo Km 85 (Moreira César), Km 
92 (Bairro das Campinas/Cidade 
Nova) ou Distrito Empresarial 
de Taubaté. Essas orientações 
são principalmente para veícu-
los de grande porte, como cami-
nhões e carretas; já os veículos 
pequenos poderão utilizar es-
sas opções ou outros acessos a 
Pindamonhangaba. 

Os motoristas de veículos de 
grande porte que quiserem sair 
de Pindamonhangaba poderão 
utilizar rotas alternativas pelas 
rodovias (acesso por Moreira 
César, Cidade Nova ou Pinda/
Taubaté); os veículos leves po-
derão usar essas alternativas ou 
estradas municipais.

Durante o período haverá 
mais agentes de trânsito e guar-
das municipais em pontos de 
grande circulação, como rota-
tórias, trevos e alças de acesso 
para indicar e orientar condu-
tores sobre as rotas. 

“A interdição ocorrerá nas 
duas pistas devido ao tamanho 
do guindaste, plataformas de 
escada e outros equipamentos 
necessários. Deste modo, está 
descartada operação pare e 
siga. Tem que haver a interdi-
ção das duas pistas. No entanto, 
vale ressaltar que os motoristas 
que estiverem em Pinda pode-
rão acessar o Distrito Empresa-
rial Dutra, Autopinda, Colonial 
Plaza, Spani e condomínios na 
entrada da cidade normalmen-
te. A interdição ocorrerá em um 
pequeno trecho - apenas uma 
área à frente da rotatória do 
Distrito Empresarial Dutra”, ex-
plicou o secretário de Seguran-
ça Pública – pastaque abrange 
o Departamento de Trânsito – 
José Sodário Viana.

Ele destacou que a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba já re-
alizou reuniões com a Polícia 
Rodoviária Federal, DER (De-
partamento de Estradas e Ro-
dagem de São Paulo), empresas 
responsáveis pela doação, es-
trutura, fundação e instalação 
do pórtico (Nacional Indústria 
Mecânica, LMN Engenharia e 
Serviços e Tinoco Engenharia), 
além de manter contato cons-
tante com a CCR Nova Dutra e 
com a Polícia Militar Rodoviá-
ria, bem como informar outros 
órgãos governamentais e de 
rodagem, e prefeituras de cida-
des vizinhas. A ação também 
envolve a Secretaria de Obras 
e Planejamento de Pindamo-
nhangaba.

Divulgação

Prefeitura recebe Caixa e 
assina convênio para obras 
em Moreira César e Crispim

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu na manhã 
da última quinta-feira (2) os 
gestores da Caixa Econômica 
Federal para assinatura de 
mais três contratos de repasse 
de recursos do Governo Fede-
ral oriundos de emendas par-
lamentares, que irão benefi-
ciar a região de Moreira César 
e Crispim.

Os contratos referem-se a 
emenda do deputado federal 
Orlando Silva, no valor de R$ 
300 mil, para reforma inter-
na do ginásio de esportes do 
Centro Esportivo José Ely Mi-
randa “Zito” (Moreira César); 
emenda da deputada federal 
Renata Abreu, no valor de 
R$ 238 mil, para a revitaliza-
ção da Praça Cícero da Silva 
Prado (Vila São Benedito) e 
emenda do deputado federal 
Davi Soares, no valor de R$ 
238 mil para a revitalização 
da praça Elvira Moreira (em 
frente à Apae, no bairro do 
Crispim).

“Os contratos foram assi-

nados e agora com a previsão 
do encaminhamento dos re-
cursos, a prefeitura irá lançar 
o processo licitatório para a 
construção dessas melhorias 
que irão beneficiar essas re-
giões”, afirmou o diretor de 
Captação de Recursos, Jalissen 
Pereira Duarte.

Participaram do ato de assi-
natura o prefeito Isael Domin-
gues, diretor Jalissen Duarte 
e os representantes da Caixa, 
superintendente executivo de 
governo, Gilson Almeida; su-
perintendente executivo de 
varejo, na região Paulo Hen-
rique Costa; gerente executivo 
de governo Lavito Bacarissa, 
representante Anselmo Pinto 
e a gerente geral da agência 
Pindamonhangaba Mércia 
Belkis da Silva.

“Queremos agradecer aos 
deputados federais pelo en-
vio das emendas e à Caixa, 
representando o governo fe-
deral neste ato de repasse de 
recursos. Temos uma estreita 
relação com a Caixa, um ban-

co parceiro da cidade, que foi 
o agente financiador, através 
do Finisa, das obras de cons-
trução das nossas novas rodo-
viárias, que estão a todo va-
por”, ressaltou o prefeito Isael 
Domingues.

Consignado para os servi-
dores – Outro convênio assi-
nado entre as partes foi um 
aditivo a um contrato que be-
neficiará os servidores públi-
cos. O termo concede crédito 
consignado para os servido-
res públicos com prazo de 
carência de 90 dias (sem pa-
gamento de parcelas e taxas 
durante esse período), com 
desconto em folha de paga-
mento.

“Os consignados poderão 
ser feitos em até 120 meses 
tanto para novos contratos 
como renovação, podendo 
inclusive fazer a portabilida-
de de empréstimos de outros 
bancos, mantendo as condi-
ções e ganhando a carência”, 
afirmou o superintendente 
Gilson Almeida.

Divulgação

Divulgação



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
76 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
01.05.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
141 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.06.40 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO
01.06.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
179 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.16.00
985 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.00
277 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.16.00
281 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2084 | 01 | 213.0000 | 3.1.90.11.00
305 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 18.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
103
1

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
584 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 20.000,00

01.02.11 PROCURADORIA JURÍDICA

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
670 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 100.000,00

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
671 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00

01.16.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.16.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
720 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
105
4

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 430.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
105
5

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 130.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
105
6

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.15.01 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
711 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.11.00
101
1

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 235.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00
101
2

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 70.000,00

1.216.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
278 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.16.00
284 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00
302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -253.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.13.00
303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -70.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.16.00
304 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
102
9

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -430.000,00

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
103
0

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -130.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.16.00
380 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
444 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -63.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
777 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -100.000,00

-1.216.000,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5795, de 27 de maio de 2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito   do   Município   de  Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$  1.216.000,00 (um milhão duzentos e dezesseis mil 
reais), para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
 Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 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        

ERRATA
Republica na íntegra o Decreto nº 5.795, de 27 de maio de 2020, o qual na edição de 26 de junho 

de 2020, na segunda coluna da página 9, constou com o anexo correto contudo com o texto 
duplicado do Decreto 5.792, de 26 de maio de 2020.

Conforme a Resolução CMC 01 e 02/2020, 
apresentamos o resultado da análise do 
Cadastro Municipal de Cultura/Sistema 
Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais no Conselho Municipal de Cultura 
de Pindamonhangaba, para os inscritos até 
29 de junho de 2020

APROVADOS

Adelia Floriano Romão
Adelvani Miguel De Souza
Ademar Ribeiro Da Silva
Alanise Gomes de Barros 
Alberto Marcondes Santiago
Alexandre Rocha Da Silva
Altino De Souza Filho 
Anaíra De Oliveira Adão
Anderson De Camargo Leite
Anderson Luis Machado
André Luis Alvarenga
André Luiz Da Silva Ataliba
Andréa Aparecida De Souza
Aparecida Bernadete Barbosa De Moura
Beatriz Gomes De Faria
Bertino Salgado Junior
Bertino Salgado Junior - Empresa
Bruno Soares Silva
Carla Fernanda Antunes 
Carlos Alberto Ribeiro Jr
Carlos Marcelo De Oliveira Cabral
Carmem Lúcia Fernandes Do Couto
Carolina Aparecida Bastos
Cássia Ayumi Ogata 
Celio Lopes De Souza
Charles Silva Almeida
Cinthia Almendro Da Silva
Cláudia  de Oliveira Blanco
Cristiane Aparecida De Paula Nascimento
Daiane Cristina Mendes Lino
Daiane Monteiro Alves Maia
Daniele Voiola
Dulcinea Aparecida Ferreira
Ederson Cleiton Roberto
Eduardo Benedito De Carvalho
Eliezer dos Santos
elizete cardoso
Emerson Lima De Paula
Evelyn Chinaque Romero De Souza
Fabiana Fonseca de Carlos
Fabiana Fonseca Santos
Felipe Batista Chinaqui
Felipe Moreira Dos Santos 
Felipe Raphael Pinheiro Morais 
Flávia bastos da cruz Cesar
Flavio Tavares De Almeida Junior
Francisco Antonio Leite De Freitas Filho 
Gabriel Gomes da Silva
Gabriel Renan dos Santos
Gabriel Rezende Souza 
Heleno Alves Cabral Neto 
Humberto Guarnieri
Iara de Almeida Hermida
Jacielle Mayara Barreto Costa Silva
Janaína Ferreira Mattos
Jéssica de Oliveira Espolzino 
João Alfredo Damião
João Marcos Salgado do Amaral
José Masculino Candido
Josiane Moreira Guimarães 
Juçara Freire
Juliana Coutinho Guimaraes Lopes
Júlio César Baptista da Silva Faria
Laila Romeiro Dantas da Gama
Laila Romeiro Dantas da Gama - empresa
Larissa aparecida rocha Apolinario 
Laryssa Brandão Arantes de Souza
Laurence Carlos Miranda
Lizandra da Silva Lola
Lucas Corrêa Paula e Silva
Lucas de Lima Santíssimo 
Lucas Felipe Pereira 
Luciane Padovani causso da Silva
Luiz Felipe Vasconcelos Teixeira
Luiz Fernando da Silva
Lurdes de Andrade Ferreira
Lusia Davanso Fernandes
Marcia Cristina De Camargo Domingos 
Borges
Márcio Augusto Vaccari Júnior
Marcos Paulo Ferreira Corrêa
Marcos Roberto de Souza
Maria aline silva souza 
Maria Carolina Pereira de Almeida 
Maria Heloísa Dos Santos Vieira
Maria Regina da Palma Alvarenga 
Maria Regina de Assis Campos
Maria Regina de Assis Campos
Marília Lemos Maia
Marina Paiva da Silva
Marta Cardoso Prudente Prudente da Costa
Mateus Rogério Corrêa
Michel Lourenço Alves Nunes
Miriam Aparecida Rocha Sever
Mônica Regina Cardoso da Silva
Mônica Regina Cardoso da Silva
Natália Mendrot de Godoi
Natália Regina Newton Leal
Pablo Diego Maia de Oliveira
Paulete Correa de Souza Pereira

Paulo Roberto Felipe dos Santos
Pedro Henrique Fusco Nogueira
Pétala Gorete Rodrigues de Castilho
Rafael de Almeida Souza
Rafael Gomes de Andrade
Rafael Gomes de Andrade - empresa
Rafael Zacchi Rodrigues da Silva
Rafaela de Assis Campos
Rafaella Aparecida Alencar
Regina Midori Fukashiro
Reily Barbosa dos Santos
Rodrigo Randis
Rosana Dalle Leme Celidonio
Roseméri Seixas Nunes Pereira
Rosimeire miranda Nunes
Rute Eliana dos Santos
Rute Lidiani Pires – empresa 
Sabrina de Jesus romano 
Sergio Callipo
Silvia Maria De Souza Pereira
Solange Augusto Verol Nogueira
Sonia gracas mota Gritti 
Tábata Larissa Isidoro da Cruz
Tailliny Ávila Araújo
Tânia Mara Machado Gasparini
Thiago Henrique Alves de Oliveira
Valdelice Pereira Barbosa
Vivian Simões Rezende da Silva
Wagner Leandro Ribeiro
Walter Leme
Walter Leme
Wilson Maximiano
Yago De Oliveira Silva

AGUARDANDO DOCUMENTOS

Alexandre Rocha da Silva
Amélia De Fátima
Ana Carolina Ayres Astone
Anderson Darci Da Silva 
Andrêa Cristina Da Costa
Anna Clara Cardoso Jofre
Benedito Aparecido Batista Nascimento 
Camila Edegar Da Silva
Charles Anderson Januario
Claudelize Paola Cassiano
Cristiane Câmara Spínola
Dêner Batista Lopes
Denise Aparecida dos Santos Castro
Diniz Barreira Filho
Douglas F. Gregorio
Douglas Ramiro Siqueira Cassimiro
Edite Ferreira Machado
Elaine Cristina Pereira Ferreira 
Elizangela Sampaio da Silva
Franz Beckenbauer Rodolfo
Gabriel Cruz Moreira
Guilherme dos Santos Gama Pereira da 
Silva 
Gustavo Junho Moreira
Helenice Maria Resende Corrêa 
Helivelton Oliveira de Castro
Hileny Marcondes Mathey 
Igor motta de Queiroz 
Isabel cristina Ribeiro da Fonseca
Ivaneide Alves de Oliveira
Ivone Aparecida de Martins Pazoti 
Janaína Aparecida Braz
João Vitor sobrinho silva 
José Ajuricaba Teixeira Brazão
Jurema Freire
Libna de Araujo Santos 
Libna de Araujo Santos - Euterpe
Luana Helena Campioli Gloria
Lucas Corrêa Paula e Silva II
Luciana Maria Ribeiro Vilela
Luiz Cláudio da Costa Pereira
Luiz Felipe Vasconcelos 
Maira Martins Frois
Márcia Cristina Soares
Maria Amélia Souza de Almeida
Maria Aparecida de Medeiros
Mariane Helena Rodrigues e Silva
Matheus de Souza Lapa
Matheus Isaac Generoso 
Nelmara Nogueira Pereira da Silva
Patrícia Blanco
Paula Cristina Cardoso Jofre dos Santos
Rejane Silva Cavalcante 
Renan Trigo
Renata Danielle Gomes Lucas Leite
Samuel Marcondes Dias
Shirley  Livramento de Oliveira 
Suely do socorro Barbosa dos Santos
Valtair Pereira
Vanessa de Oliveira Borges
Veronica Cristina Duarte Gomes de Oliveira
Vilma de jesus dos santos
Vitória Stéfane de Oliveira Silva

Haverão novas publicações considerando 
que o Cadastro permanecerá aberto até no 
decorrer do ano de 2020.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020

Wagner Eduardo Conceição Souza 
Presidente Conselho Municipal de Cultura

Alcemir Palma
Secretario de Cultura e Turismo

CONSElhO MUNiCiPAl DE CUlTURA DE PiNDAMONhANGAbA,PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 (PMP 
3151/2020) 
Para “contratação de empresa especializada 
para implantação de reservatórios metálicos 
com adequação das ligações do sistema de 
distribuição de água fria, com fornecimento 
de material e mão de obra”, com entrega dos 
envelopes até dia 21/07/2020 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
050/2020 (PMP 2732/2020) 
Comunicamos a suspensão da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de itens 
de enxoval de cama e banho para uso de 
crianças de 0 a 3 anos nas Creches Municipal 
de Educação Infantil de Pindamonhangaba”, 
por determinação do TCESP – Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TC-
016984.989.20-2). 

*** COMUNICADO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 
(PMP 29979/2019) 
Comunicamos a substituição do Anexo III 
– Planilha Orçamentária da licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa de 
engenharia para execução de diversos 
serviços de saneamento ambiental para 
limpeza pública, coleta e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos e resíduos de saúde 

gerados no Município de Pindamonhangaba, 
conforme termo de referência e menor preço 
por lote (lotes 01, 02, 03 e 04)”, para correção 
do valor constante como “Total Geral”, que, 
por lapso, constou “R$ 2.453.909,28”, sendo 
que o correto é “R$ 2.483.909,28”, sem 
alteração dos valores unitários e valores 
totais por lote, mantendo assim as mesmas 
condições para formulação de propostas. 
Demais valores, anexos e datas permanecem 
inalterados.

*** DESPACHO ***

PREGÃO Nº 297/2019 (PMP 35443/2019) 
A autoridade superior, considerando 
pareceres da Secretaria Municipal de Saúde, 
e parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, determinou, em 24/06/2020, o 
andamento da licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em treinamento, educação permanente e 
mão de obra especializada para prestação 
de serviços de classificação de risco em 
unidade de urgência e emergência seguindo 
as normativas do sistema único de saúde no 
Município de Pindamonhangaba pelo período 
de 12 meses”, com a designação de nova 
sessão pública, com publicação em veículos 
de grande circulação, para que “os licitantes 
tenham a oportunidade em manifestar 
quanto aos documentos encartados aos 
autos, inclusive para fins de aferição de 
autenticidade”. Fica a referida sessão 
marcada para o dia 09/07/2020, às 09h, no 
mesmo local do evento anterior. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 128/2016 (PMP 13397/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 
24/06/2020, ao contrato 154/2016, que 
cuida de “aquisição de produtos para 
lanche, servidos nos cafés da manhã dos 
pacientes com tuberculose em tratamento 
supervisionado”, para prorrogação até 
29/06/2021, e reajuste de 2,3790% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para 
R$ 71.109,92, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA 
RESOLUÇÃO Nº 28, de 01 de julho de 2020.

Retifica, em parte, Resolução nº 27/2020 e Anexos e dispõe sobre a execução dos projetos 
aprovados em atendimento ao Edital de Chamamento Público 2020 – FMI – Fundo Municipal do 
Idoso, autoriza o repasse e a captação de recursos via FMI, e dá outras providências. 
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 4.492/2006, no uso de 
suas atribuições legais,
Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da Lei nº 5.221/2011.
Considerando a deliberação da 3ª reunião extraordinária, ocorrida em 01 de julho de 2020.
Resolve:
Art. 1º - Autorizar o repasse público de recursos provenientes do Fundo Municipal do Idoso às 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, para execução dos projetos aprovados e elencados no 
quadro demonstrativo constante no ANEXO I da presente Resolução no ano de 2020.
Parágrafo 1º: Os valores dos repasses constantes no referido ANEXO I são provenientes de 
recursos do FMI – Fundo Municipal do Idoso, oriundos de renúncia fiscal, que financiarão os 
projetos das Organizações da Sociedade Civil, através do Termo de Fomento/Colaboração, nos 
termos da Lei nº 13.019/2014.
Art. 2º - Consignar que os projetos aprovados, referentes ao quadro constante no Anexo II da 
presente Resolução, deverão permanecer no banco de projetos do CMI, para oportuna execução, 
por impossibilidade de execução durante a pandemia do coronavírus sem riscos à saúde dos 
idosos.
Parágrafo 1º: Os valores dos repasses constantes no referido ANEXO II são igualmente provenientes 
de recursos do FMI – Fundo Municipal do Idoso, oriundos de renúncia fiscal, que financiarão os 
projetos das Organizações da Sociedade Civil, através do Termo de Fomento/Colaboração, nos 
termos da Lei nº 13.019/2014, os quais poderão ser repassados até dezembro de 2021.
Parágrafo 2º: A autorização para o início de execução dos projetos elencados no Anexo II da 
presente resolução depende de deliberação da Plenária do CMI.
Art. 3º - Registrar que as organizações (OSC) deverão apresentar Planos de Trabalho, detalhando 
em sua planilha de execução financeira a aplicação dos recursos deliberados.
Parágrafo Único: Além do Plano de Trabalho, as organizações (OSC) deverão apresentar à Secretaria de 
Assistência Social, para as devidas providências, os documentos necessários às assinaturas do Termo de 
Fomento/Colaboração, nos momentos oportunos.
Art. 4º - Registrar que as organizações beneficiadas deverão prestar contas dos recursos recebidos, 
conforme dispõe o artigo 7º da Lei nº 5.221/2011 e a Lei 13.019/2014.
Art. 5º – Aprovar o cadastro dos projetos elencados nos Anexos I e II da presente resolução junto ao 
Banco de Projetos deste Conselho, para financiamento via Fundo Municipal do Idoso e execução 
até dezembro de 2021.
Parágrafo 1º: Ficam as Organizações (OSC) autorizadas a captarem recursos junto às pessoas 
físicas e jurídicas, visando o financiamento integral ou parcial das propostas apresentadas, 
constantes nos Anexos I e II da presente resolução.
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Ágata Irina Villani
Presidente do CMI – Gestão 2019/2021

ANEXO i – Resolução nº 28/2020 – CMi Pindamonhangaba

Propostas Organização da 
Sociedade Civil Valor Fonte

Nº Processo: 5519/20 
Instalação de sistema de 
alarme de incêndio e hidrantes 
adicionais.

Lar Irmã Terezinha R$107.800,00 AUXÍLIO

Nº Processo: 5602/20
Energia Voltaica – 
Autosustentabilidade em 
consumo de energia.

Lar Irmã Terezinha R$339.500,00 AUXÍLIO

Nº Processo: 5692/20 
Projeto de aporte 
complementar para recursos 
humanos.

Lar Irmã Terezinha R$ 291.500,00 CUSTEIO

Nº Processo: 5529/20
Aprender não tem idade. Lar São Vicente de Paulo R$ 6.400,00 CUSTEIO

TOTAl R$ 745.200,00

Pindamonhangaba, 01 de julho de 2020.

Ágata irina Villani
Presidente do CMi – Gestão 2019/2021

ANEXO ii – Resolução nº 28/2020 – CMi Pindamonhangaba

Propostas Organização da 
Sociedade Civil Valor Fonte

Nº Processo: 5691/20
Aporte para complementar as 
obras das áreas Casa Dia e de 
Acolhimento ao grau 3 (Auxílio).

Lar Irmã Terezinha R$57.958,00 AUXÍLIO

Nº Processo: 5668/20 
Aquisição de bens permanentes 
para o Serviço de Proteção 
Social de Média Complexidade 
– Centro Dia do Idoso. 

Lar Irmã Terezinha R$13.925,00 AUXÍLIO

Nº Processo: 5600/20
Proposta de aditamento ao 
Termo de Fomento nº 30/19. 
Centro de Reabilitação Dr. 
Bettoni.

Lar Irmã Terezinha R$ 192.080,00 CUSTEIO

Nº Processo: 5536/20
Dança Sênior –Movimento e 
Vida

Lar São Vicente de Paulo R$6.720,00 CUSTEIO

Nº Processo: 5537/20
Arte e Vida Lar São Vicente de Paulo       R$10.080,00              CUSTEIO

Nº Processo: 5301/20
Conectando-se com a vida 
através  da inclusão digital. 
(AUXÍLIO)

ACCI – Associação 
Centro de Convivência 
dos Idosos de Moreira 

César –Helena Bondioli 
Muassab

R$17.500,00
AUXÍLIO

Nº Processo: 5302/20
Conectando-se com a vida 
através  da inclusão digital. 
(CUSTEIO)

ACCI – Associação 
Centro de Convivência 
dos Idosos de Moreira 

César –Helena Bondioli 
Muassab

R$65.950,00
CUSTEIO

TOTAl R$ 364.213,00

Pindamonhangaba, 01 de julho de 2020.
Ágata irina Villani

Presidente do CMi – Gestão 2019/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002607-48.2019.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2• 
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MURILO GANDINE GONÇALVES, RG 41233992, CPF 368.478.248-32, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0002607-48.2019.8.26.0445 movida por TRANSCONTINENTAL EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LmA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2”, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias óteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente editai, pague a quantia de R$39.421,39 (trinta e nove mil, quatrooentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos - para o 
mês de Junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatfcios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias óteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, oportunamente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, 
aos 02 de abril de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004793-32.2016.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cí-
vel, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a SILVIO DE OLIVEIRA ALVES, CPF 019.281.458-33 e a IZABEL CRISTINA SANTOS DE PAULA ALVES, CPF 138.418.208-08, 
que Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou Ação de Procedimento Comum no valor de R$ 108.791,64 (ouU16) 
objetivando  a rescisão do contrato firmado em 28.06.99, tendo como objeto o terreno/imóvel sito à Rua Alemanha, nº 173, Residencial 
Pasin, por inadimplemento dos réus, com a rescisão do contrato e reintegração da autora na posse do bem, com a condenação no 
pagamento dos valores do contrato não adimplidos no tempo devido, além de perdas e danos de um aluguel mensal pela ocupação 
indevida . Estando os réus em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, contestem o feito, sob 
pena de confissão e revelia, ficando advertidos  de  que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Pindamonhangaba, 05 de maio de 2020 

Tribuna do NortePindamonhangaba, 3 de julho de 2020 9

geral

A disputa desta vez não é quem 
corre mais; mas sim, quem ajuda 
mais! 

Este é o objetivo de mais uma 
ação promovida pela Associação 
Evolução e projeto Corupin (Cor-
redores de Rua de Pindamonhan-
gaba).

A “Gincana Campeões da Soli-
dariedade Corupin-2020” tem por 
finalidade arrecadar mantimentos, 
agasalhos, cobertores, material de 

higiene pessoal, máscara de prote-
ção, entre outros. 

Participarão da gincana cinco 
equipes, formadas pelas crianças 
e familiares do projeto Corupin. 
Os jovens do ‘Corupin em Ação’ 
são os organizadores e líderes das 
equipes.

De acordo com os organizadores 
da ação, “essa gincana contribui 
para a formação social dos jovens 
do projeto e, em período de difi-

culdades, ainda contribuirá com as 
entidades assistenciais que estejam 
em vulnerabilidade 

Mais informações com o pro-
fessor Robinho pelo telefone: (12) 
991866398. Ele  agradece a atenção 
e a solidariedade de cada colabora-
dor, reforçando que “quando a soli-
dariedade reina em nós, o sucesso 
nos acompanha!” 

Colabore! Seja parceiro dessa 
ideia!

Projeto Corupin realiza “Gincana 
Campeões da Solidariedade”



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 LEI Nº 6.343, DE 30 DE JUNHO DE 2020.

Institui o Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - CMTER, o Fundo 
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - 
FMTER, e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele promulga a seguinte 
Lei:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Seção I

Da Constituição, Objetivos e Competências
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal 
do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, 
vinculado à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, órgão 
colegiado, de caráter permanente e 
deliberativo.
Parágrafo único. Compreende-se por caráter 
deliberativo a participação na elaboração e no 
acompanhamento da execução do Plano de 
Trabalho do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE e do Programa de Geração de Emprego 
e Renda, no âmbito municipal.
Art. 2º O Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - CMTER terá por finalidade 
estabelecer diretrizes e prioridades para as 
políticas de fomento e apoio à geração de 
trabalho, emprego, renda e à qualificação e 
requalificação profissional no Município de 
Pindamonhangaba.
Art. 3º Compete ao Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER:
I - articular-se com instituições públicas e 
privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, 
com vistas à obtenção de subsídios para o 
aperfeiçoamento das ações do Programa 
Seguro-Desemprego, executadas no âmbito 
do Sistema Nacional de Emprego - SINE 
e dos Programas de Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda, estabelecendo parcerias 
que maximizem o investimento do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT em programas 
de qualificação e requalificação profissional, 
intermediação de mão de obra, geração 
de emprego e renda, inserção do jovem e 
reinserção do desempregado no mercado de 
trabalho e outras ações do sistema público de 
emprego;
II - elaborar e apreciar projetos de geração de 
trabalho, emprego e renda e de qualificação 
e requalificação profissional no Município, 
isoladamente ou em conjunto com os 
Conselhos instituídos no âmbito municipal, 
bem como proceder a sua homologação;
III - propor programas, projetos e medidas 
que incentivem o associativismo e a auto 
- organização como forma de geração de 
emprego e renda no Município;
IV - identificar e indicar à Secretaria Executiva 
da Comissão Estadual de Emprego de São 
Paulo e às instituições financeiras, por meio 
de Resolução, as áreas e setores prioritários 
do Município para alocação de recursos do 
FAT, no âmbito do Programa de Geração de 
Emprego e Renda;
V - proceder ao acompanhamento da 
utilização dos recursos públicos utilizados na 
geração de trabalho, emprego e renda e na 
qualificação e requalificação profissional no 
Município, priorizando os oriundos do FAT, 
propondo as medidas que julgar necessárias 
para melhoria do desempenho das políticas 
públicas;
VI - analisar as tendências do sistema 
produtivo no âmbito do Município e seus 
reflexos na criação de postos de trabalho e 
perfil da demanda de trabalhadores, com 
base em sistema permanente de informações 
sobre o mercado de trabalho no Município;
VII - propor medidas alternativas, econômicas 
e sociais, geradoras de oportunidades de 
trabalho e renda que atenuem os efeitos 
negativos dos ciclos econômicos e do 
desemprego estrutural sobre o mercado de 
trabalho;
VIII - incentivar a modernização das relações 
de trabalho, especialmente nas questões de 
segurança e saúde;
IX - editar publicações dando ênfase à 
divulgação de informações sobre a evolução 
e o estado do mercado de trabalho, a 
qualificação de mão de obra e a identificação 
das oportunidades de trabalho com vista a 
reabsorção da mão de obra desocupada, bem 
como disponibilizar as referidas informações 
no site da Prefeitura;
X - promover o intercâmbio de informações 
com a Comissão Estadual de Emprego 
e/ou com outros Conselhos Municipais, 
objetivando não apenas a integração do 
Sistema, mas também a obtenção de dados 
orientadores de suas ações;
XI - apresentar ao Poder Executivo Municipal, 
anualmente, projeto de metas e relatório 
detalhado das atividades desempenhadas e 
dos resultados obtidos.
Art. 4º O Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - CMTER será constituído, 
de forma tripartite e composição paritária, 
com nove membros titulares e respectivos 
suplentes, contando, em sua composição, 
com a representação do governo municipal, 
dos trabalhadores e dos empregadores, 
conforme segue:
I – Representantes do Governo:
a) Secretaria do Municipal de 
Desenvolvimento Econômico;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) Departamento Municipal de Emprego e 
Renda;
II – Representantes dos Trabalhadores:
a) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico, Eletrônico, Siderúrgico, Oficinas 
Mecânicas, Eletro Eletrônicas, Serralherias, e 
de Auto Peças de Pindamonhangaba, Distrito 
de Moreira César e Roseira;
b) Sindicato dos Professores do Estado de 
São Paulo;
c) Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos Bancários de Taubaté e 
Região;
III – Representantes dos Empregadores;
a) Sincomércio – Sindicato do Comércio 
Varejista de Pindamonhangaba;
b) ACIP – Associação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba;
c) Sindicato Rural Patronal de 
Pindamonhangaba;
§ 1º O mandato dos membros do CMTER será 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução 
por um único mandato subsequente, devendo 
o processo de recondução observar o mesmo 
procedimento de indicação.
§ 2° Para cada membros titular haverá um 
membro suplente pertencente ao mesmo 
órgão/entidade.
§ 3º A nomeação dos membros do CMTER 
será feita por Decreto do Poder Executivo, 
após a indicação pelos órgãos públicos 
municipais e pelas entidades representativas 
indicadas nos incisos III a VIII, observadas as 
disposições previstas neste artigo.
§ 4º Os representantes do Poder Executivo 
Municipal poderão ser substituídos a qualquer 
tempo e exercerão suas funções no CMTER 
enquanto investidos em cargos públicos.
§ 5º Os representantes das entidades dos 
trabalhadores e dos empregadores serão 
indicados pelas entidades constantes dos 
incisos III a VIII deste artigo.

Seção II
Da Presidência e Vice-Presidência e 

Funcionamento
Art. 5º A presidência do Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, eleita 
anualmente por maioria absoluta de votos 
dos seus membros titulares, será alternada 
entre as representações do governo, dos 
trabalhadores e dos empregadores, e 
exercida pelo Secretário do Desenvolvimento 
Econômico quando couber a representação 
do Governo.
Art. 6º Compete ao Presidente do CMTER:
I - presidir as sessões plenárias, estabelecer 
a pauta de discussão, orientar os debates e 
colher os votos;
II - emitir voto de qualidade nos casos de 
empate;
III - convocar reuniões ordinárias e 
extraordinárias, na forma disposta no 
Regimento Interno.
Art. 7º A vice-presidência do CMTER será 
exercida pelo representante da Secretaria do 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
quando a presidência couber à representação 
dos trabalhadores ou dos empregadores, e de 
forma alternada entre as representações dos 
trabalhadores e dos empregadores, quando a 
presidência for exercida pelo representante 

do governo.
§ 1º No caso de ausência ou impedimento 
do presidente, o vice-presidente assumirá os 
trabalhos da reunião.
§ 2º No caso de vacância da presidência, 
o vice-presidente assumirá o cargo até o 
término do mandato.
§ 3º A vacância ocorrerá quando:
I - o presidente comunicar formalmente o seu 
afastamento;
II - o presidente se ausentar, sem justificativa, 
por duas reuniões ordinárias consecutivas.
§ 4º Caso ocorra a vacância dos cargos 
de Presidente, de Vice-Presidente ou de 
qualquer membro, os respectivos suplentes 
substituirão os titulares do mesmo segmento 
destes, para completar o mandato.
Art. 8º O CMTER terá uma Secretaria 
Executiva, à qual competirá as ações 
de cunho operacional demandadas pelo 
Conselho e o fornecimento de informações 
necessárias às suas deliberações.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva 
do Conselho será exercida por 
representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, responsável 
pela operacionalização do Sistema Nacional 
de Emprego no Município.
Art. 9º Os órgãos e instituições, inclusive 
as financeiras, que interagirem com o 
CMTER poderão participar das reuniões, se 
convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-
se sobre os assuntos abordados, sem, 
entretanto, ter direito a voto.
Art. 10. O CMTER poderá organizar-se em 
câmaras temáticas que convocarão, para sua 
assessoria, pessoas e entidades de notória 
especialização, que tenham afinidade com as 
atribuições específicas do Conselho.
Art. 11. O CMTER promoverá conferência, 
mediante convocação de entidades 
envolvidas no processo de geração de 
emprego e renda e qualificação profissional.
Art. 12. O CMTER elaborará seu Regimento 
Interno, observando as normas estabelecidas 
pelo Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT e as 
disposições desta Lei.

Seção III
Das Reuniões e Deliberações

Art 13.  O Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - CMTER reunir-se-á:
I - ordinariamente, a cada bimestre, por 
convocação de seu presidente; e
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, 
por convocação de seu presidente ou de 1/3 
(um terço) de seus membros.
Art. 14. As deliberações do CMTER deverão 
ser tomadas por maioria simples de votos, 
com quórum mínimo de metade mais um de 
seus membros.
Parágrafo único. As decisões normativas 
terão forma de deliberação, numeradas de 
forma sequencial e publicadas no Diário 
Oficial.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, 

EMPREGO E RENDA – FMTER
Seção I

Das Disposições Preliminares
Art. 15.  Fica criado o Fundo Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda - FMTER, de 
natureza contábil e financeira, instrumento de 
captação e aplicação de recursos destinados 
às políticas de fomento e apoio à geração de 
trabalho, emprego, renda e à qualificação 
e requalificação profissional no Município 
de Pindamonhangaba, especialmente para 
atender:
I - as funções do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda;
II - as ações de habilitação ao seguro-
desemprego;
III - a intermediação de mão de obra, 
qualificação social e profissional, orientação 
profissional, certificação profissional, 
pesquisa e informações do trabalho;
IV - outras funções e ações definidas 
pelo CODEFAT, que visem à inserção de 
trabalhadores no mercado de trabalho 
e fomento às atividades autônomas e 
empreendedoras.
Art. 16. O Fundo Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - FMTER terá como órgão 
de natureza deliberativa o Conselho Municipal 
do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER.
Art. 17 O Fundo Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - FMTER ficará vinculado 
diretamente à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto 
no caput o ordenador da despesa a ser 
executada através da utilização dos recursos 
do FMTER será o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.

Seção II
Da Gestão e da Estrutura

Art. 18. O Fundo Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda - FMTER será gerido 
por um Conselho Gestor composto por três 
membros titulares do Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, com 
representação paritária de cada segmento:
I - Presidente;
II - Secretário Executivo;
III - Membro.
§ 1º A nomeação dos membros do Conselho 
Gestor, eleitos na primeira reunião ordinária 
do CMTER, por maioria absoluta de votos 
dos seus membros titulares, dar-se-á por 
Resolução para mandato de três anos, 
podendo ser renovada por igual período.
§ 2º Cada membro do Conselho Gestor terá 
um suplente que o substituirá em caso de 
ausências e/ou impedimentos.
§ 3º As competências e atribuições 
dos integrantes do Conselho Gestor do 
FMTER, assim como, as normas internas 
de organização e funcionamento, serão 
estabelecidos no Regimento Interno, 
elaborado e publicado no prazo de trinta dias 
de sua instalação.
Art 19. O Conselho Gestor do FMTER terá as 
seguintes atribuições:
I - gerir os recursos do FMTER sob 
acompanhamento e fiscalização do CMTER;
II - submeter à ciência do CMTER o Plano 
de Ações e Serviços, aprovado na forma do 
CODEFAT;
III - submeter à ciência do CMTER, o Plano 
de Aplicação Anual do FMTER, recebendo e 
apreciando os apontamentos do colegiado, e 
manifestando-se justificadamente, acerca da 
adoção, ou não, das providências sugeridas 
pelo Conselho, desde que recebidas 
tempestivamente;
IV - preparar e submeter à ciência do CMTER:
a) mensalmente, as demonstrações de 
receitas e despesas, de forma sintética;
b) anualmente, os inventários dos bens 
móveis e o balanço geral do FMTER, de 
forma analítica;
V - autorizar despesas relacionadas ao 
FMTER;
VI - manter os controles necessários à 
execução orçamentária do FMTER;
VII - manter em coordenação com o setor 
de patrimônio da Prefeitura, os controles 
necessários sobre os bens patrimoniais 
destinados ao FMTER.

Seção III
Das Receitas

Art. 20 Constituem receitas do FMTER:
I - repasses, contribuições, donativos, 
auxílios, subvenções e legados de pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado;
II - auxílios ou subvenções concedidos pela 
União, Estados, Municípios e Autarquias, por 
outros órgãos públicos ou entidades públicas 
ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais;
III - dotações orçamentárias do Município e 
recursos adicionais que a lei estabelecer no 
transcorrer de cada exercício;
IV - recursos provenientes de transferências 
intergovernamentais;
V - valores financeiros com alienação de bens 
recebidos em doação ou arrecadados;
VI - juros e rendimentos decorrentes dos 
depósitos e aplicações financeiras de 
recursos do Fundo;
VII - parcelas do produto de arrecadação 
de outras receitas próprias oriundas de 
financiamento das atividades econômicas, 
de prestação de serviços e de outras 
transferências que o Fundo terá direito a 
receber, por força de lei, de convênios ou 
outras modalidades de repasse firmados;
VIII - doações em espécie feitas diretamente 
ao Fundo;
IX - quaisquer outros bens ou doações que 
possam ser incorporados;
X - recursos provenientes da celebração de 
acordos, convênios e outras modalidades 
de repasse, contratos, ajustes e outros 
instrumentos firmados com órgãos públicos e 
privados, organismos internacionais e outras 
entidades;
XI - doações e outros recursos, com 
destinação específica ao desenvolvimento do 

trabalhador;
XII - os recursos transferidos da União e 
Estados através de convênios e outras 
modalidades de repasse que firmam 
estratégias e programas para o trabalhador;
XIII - outros recursos financeiros que lhe forem 
legalmente disponibilizados e atribuídos;
XIV - outras receitas que venham a ser 
instituídas.
§ 1º O Município poderá celebrar convênio 
e outras modalidades de repasse com 
organizações governamentais, organizações 
não-governamentais e organizações 
sindicais, a partir de normas estabelecidas 
pelo CODEFAT e complementadas pelos 
conselhos estaduais e municipais de 
emprego.
§ 2º As receitas descritas neste artigo 
serão depositadas em uma conta especial 
a ser aberta e mantida em agência de 
estabelecimento de crédito oficial.

Seção IV
Das Despesas

Art. 21. Compreenderão as despesas do 
FMTER aquelas realizadas com:
I - financiamento total ou parcial de 
programas, projetos e serviços de geração 
de emprego e renda, desenvolvidos pelo 
órgão da administração pública municipal 
responsável pela execução da política de 
geração de emprego e renda ou por órgãos 
conveniados;
II - pagamentos pela prestação de serviços 
a instituições conveniadas de direito público 
e privado para execução de programas, 
projetos e serviços específicos de geração de 
emprego e renda;
III - aquisição de material permanente de 
consumo, divulgação, bem como de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento dos 
programas, projetos e serviços de geração de 
emprego e renda, seguro-desemprego;
IV - construção, reforma, ampliação, 
aquisição ou locação de móveis ou imóveis 
para prestação de serviços de trabalho, 
emprego e geração de renda, bem como para 
adequada execução dos objetivos propostos;
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações afetas à 
área de trabalho, emprego e geração de renda, 
bem como aos programas de capacitação e 
aperfeiçoamento do trabalhador;
VI - execução dos objetivos propostos e 
aprovados pelo CMTER.

Seção V
Dos Ativos

Art. 22.  Constituem ativos do FMTER:
I - disponibilidades monetárias em bancos 
ou em caixa especial, oriundas das receitas 
especificadas;
II - direitos que porventura vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis que forem 
destinados ao mesmo;
IV - bens móveis e imóveis doados ao fundo.
§ 1º Anualmente, o Conselho Gestor do 
FMTER processará o inventário dos bens e 
direitos vinculados ao mesmo.
§ 2º As doações com encargos ou ônus 
destinadas ao FMTER dispensam a 
autorização legislativa prévia.
§ 3º Constituem passivos do FMTER as 
obrigações de qualquer natureza assumidas 
para a administração, manutenção e a 
execução dos objetivos propostos.
Art. 23 Por ocasião da liquidação do FMTER os 
ativos e bens imobilizados serão transferidos 
para o Município de Pindamonhangaba.

Seção VI
Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I 
Do Orçamento

Art. 24.  O orçamento do FMTER evidenciará 
as políticas e o programa de trabalho 
governamentais, observados o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e os princípios da universalidade e do 
equilíbrio.
§ 1º O orçamento do Fundo integrará o 
orçamento do Município, em obediência ao 
princípio da unidade.
§ 2º O orçamento do Fundo observará, na sua 
elaboração e execução, os padrões e normas 
estabelecidas na legislação pertinente.

Subseção II
Da Contabilidade

Art. 25. A contabilidade do FMTER terá por 
objetivo evidenciar a situação financeira, 
patrimonial e orçamentária, observados 
os padrões e normas estabelecidas na 
legislação pertinente.
Art. 26. A contabilidade será organizada 
de forma a permitir o exercício de suas 
funções de controle prévio, concomitante e 
subsequente, de informar e apurar custos dos 
serviços, possibilitando a concretização do 
seu objetivo, bem como interpretar e analisar 
os resultados obtidos.
Art. 27. A contabilidade emitirá relatórios 
anuais de gestão, inclusive dos custos dos 
serviços.
Parágrafo único. Entende-se por relatórios de 
gestão os balancetes mensais de receita e 
despesa do FMTER e demais demonstrações 
exigidas pela Administração e pela legislação 
pertinente, que passarão a fazer parte da 
contabilidade geral do Município.

Seção VII
Da Execução Orçamentária

Art. 28. As despesas do FMTER se 
constituirão de:
I - pagamento a pessoas físicas ou jurídicas, 
prestadoras de serviços a entidades de direito 
privado para a execução de programas, 
projetos ou serviços específicos na área de 
Trabalho, Emprego, Geração de Renda e 
todas as ações executadas pelo SINE.
II - aquisição de material permanente, de 
consumo e de outros insumos necessários 
ao desenvolvimento dos programas, projetos 
e serviços na área de trabalho, emprego, 
geração de renda, cursos, capacitação de 
trabalhador e seguro-desemprego;
III - desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações na área 
de trabalho, emprego e geração de renda;
IV - desenvolvimento de programas 
de capacitação e aperfeiçoamento do 
trabalhador;
V - atendimento de despesas diversas, de 
caráter urgente e inadiável, necessárias à 
execução das ações, programas, projetos 
e serviços na área de trabalho, emprego, 
geração de renda, cursos, seguro-
desemprego e quaisquer ações voltadas ao 
funcionamento do SINE.
Art. 29.  A execução orçamentária das receitas 
se processará através da obtenção do seu 
produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. A função de membro do Conselho 
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 
- CMTER e do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 
-FMTER será exercida gratuitamente e 
considerada serviço público relevante.
Art. 31. O apoio e o suporte administrativo 
necessário à organização, à estrutura e ao 
funcionamento do Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda - CMTER e do 
Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda - FMTER ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E 

FINAIS
Art. 32. A Comissão Municipal de Emprego, 
instituída pelo Decreto nº 3.693, de 22 de 
julho de 1997, funcionará regularmente até a 
posse dos membros do Conselho Municipal 
do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER, 
para que as ações, programas, projetos 
e serviços ofertados pela Municipalidade, 
através do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE, não sofram solução de continuidade.
Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Álvaro Staut Neto
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 30 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PINDAMONHANGABA – CMEP 

CONVOCAÇÃO – 4º ENCONTRO POR VIDEOCONFERÊNCIA 2020 (RELATIVO À 5ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA 2020)

Diante das medidas de controle do COVID-19, e diante da Nota do CMEP, emitida em 17 de março 
de 2020, que trata da suspensão das reuniões presenciais do colegiado, ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba – 
CMEP, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, convocados a ingressarem, em data 
e horário abaixo, na sala de reunião virtual, via aplicativo Zoom, para articulação da pauta a seguir:
1 Boas vindas (05 min.);
2 Informes pendentes da pauta da reunião ordinária anterior: andamento da produção do gibi de 
educação ambiental “Libertar é preciso” e breve relatório sobre live com participação do CMEP, no 
dia 28 de maio de 2020 – 10 min.;
3 Informe de envio do Ofício Circular CMEP de 25 de junho de 2020, que trata da proposta de 
reescrita do Projeto de Lei nº 28/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal Parcial de Ensino 
- 05 min.;
4 Breve relatório do II Fórum de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, evento da 
UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação), realizado nos dias 22 e 23 de 
junho de 2020 – 10 min.;
5 presentação do e-book “Educação em tempos de pandemia. Direitos, normatização e controle 
social. Um guia para conselheiros municipais de Educação”, UNCME/UNICEF – 10 min.
6 Progresso do ensino remoto e EAD nos segmentos municipais de Educação, tendo-se em vistas 
aspectos pertinentes à Educação Especial e seus direitos (35 min.);
7 Encerramento e agradecimentos (05 min.).
Data:  02/07/2020 (quinta-feira)
Horário:  19h00 (dezenove horas)

Evalda de Andrade Silva Costa 
Presidente do CME – Biênio 2019/2021

Tânia Vieira Creszenzo
Vice-presidente do CME –  Biênio 2019-2021

Os conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua ausência através do e-mail: cme@pindamonhangaba.
sp.gov.br http://www.cmepindamonhangaba.com.br/

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “9ª Reunião Ordinária de 2020”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
● Leitura e aprovação de ata;
● Projeto Lei complementar requerimento ao executivo.
● Entidades que irão iniciar seus projetos durante o período de Pandemia
● Edital FUMCAD 2021
● Informes Gerais.
Data: 06/07/2020 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Transmissão online pela página do Facebook: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PATRIMôNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL, AMBIENTAL 
E ARqUITETôNICO DE 
PINDAMONHANGABA – 

CMPHCAAP 

CONVOCAÇÃO 
– 3ª Reunião Ordinária - 2020

Ficam as senhoras conselheiras e 
os senhores conselheiros titulares 
e suplentes do Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, 
convocados a comparecer, na data e 
local abaixo indicados, a 3ª Reunião 
Ordinária - 2020, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:

* Aprovação da ata anterior

*  Análise das ações e finalização do 
mandato

* Início do processo eleitoral para 
composição do conselho

*  Informes gerais

Data:  07/07/2020 (terça-feira)

Horário: 14h00 (quatorze horas)

Local: Reunião em plataforma digital, 
em link a ser disponibilizado aos 
conselheiros

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio 

Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

01.03.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
76 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
01.05.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
141 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.06.40 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO
01.06.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
179 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.16.00
985 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.00
277 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2081 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.16.00
281 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2084 | 01 | 213.0000 | 3.1.90.11.00
305 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 18.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
103
1

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
584 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 20.000,00

01.02.11 PROCURADORIA JURÍDICA

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
670 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 100.000,00

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
671 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00

01.16.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.16.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
720 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
105
4

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 430.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
105
5

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 130.000,00

01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.16.00
105
6

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.15.01 | 08.244.0003.2006 | 01 | 510.0000 | 3.1.90.16.00
711 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.11.00
101
1

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 235.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00
101
2

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 70.000,00

1.216.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
278 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -41.000,00

01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.16.00
284 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -125.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00
302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -253.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.13.00
303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -70.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.16.00
304 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.11.00
102
9

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -430.000,00

01.10.20 | 10.301.0003.2006 | 01 | 301.0000 | 3.1.90.13.00
103
0

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -130.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.16.00
380 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -2.000,00

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
444 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -63.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
777 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -100.000,00

-1.216.000,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5795, de 27 de maio de 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Dr. Isael Domingues, Prefeito   do   Município   de  Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, artigo 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$  1.216.000,00 (um milhão duzentos e dezesseis mil 
reais), para atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
 Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de anulação 
das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 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        

ERRATA
Republica na íntegra o Decreto nº 5.795, de 27 de maio de 2020, o qual na edição de 26 de junho 

de 2020, na segunda coluna da página 9, constou com o anexo correto contudo com o texto 
duplicado do Decreto 5.792, de 26 de maio de 2020.

ASSINATURA – 02/07/2020
T.A. ao CONTRATO Nº 08/2018
PARTICIPES - Caixa Econômica 
Federal e Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
OBJETO – Termo Aditivo ao Convênio 
Celebrado entre a Caixa Econômica 
Federal e a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para concessão 
de crédito consignado aos seus 
servidores, mediante averbação em 
folha de pagamento. O presente Termo 
Aditivo tem por finalidade habilitar 
condições especais para cessão de 
crédito consignado com prazo de 
carência para início do pagamento das 
prestações.
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ANEXO I –  LEI Nº  6.344/ 2020 
AUXILIO

OSC CNPJ PROJETO VALOR FICHA FONTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA -  APAE 54.126.818/0001-84 PROJETO PÁTIO ACESSO R$ 41.200,00 635 FUMCAD

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA 54.122.098/0001-89

OBRA 1: Construção de copa quente, 
refeitório e cobertura do acesso da 
unidade I;             OBRA 2:  Adaptação 
de cozinha e refeitório da unidade II

R$ 65.684,32 635 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 05.381.354/0001-47 RESGATANDO VIDAS “OFICINA 

PARA VIDAS” R$ 106.104,00 635 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA 05.381.354/0001-47

PROJETO CAMERATA JOVEM 
-TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR 
MEIO DA MÚSICA - R$ 15.000,00 635 FUMCAD

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 CRIANÇA, CÂMERA & AÇÃO R$ 7.000,00 635 FUMCAD

NOUS ESCOLA NOÉTICA DA VINCI 
(CONSCIÊNCIA PLENA) 26.769.659/0001-09 O TEATRO DE GRUPO NA ESCOLA R$ 7.000,00 635 FUMCAD

TOTAL R$ 241.988,32

ANEXO I –  LEI Nº 6.344/ 2020
CUSTEIO

OSC CNPJ PROJETO VALOR FICHA FONTE

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA 54.122.098/0001-89
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL R$ 19.890,00 637 FUMCAD

INSTITUTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, A 
ARTES E APRENDIZAGEM - IA3 10.430.790/0001-07 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO R$ 162.732,50 637 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE
PINDAMONHANGABA

05.381.354/0001-47
RESGATANDO VIDAS - “OFICINA 
PARA
VIDAS”

R$ 162.496,00 637 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE
PINDAMONHANGABA

05.381.354/0001-47 PROJETO CAMERATA JOVEM R$ 111.400,00 637 FUMCAD

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO R$ 50.000,00 637 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO PRÓ-COALIZÕES 
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS
DO BRASIL

16.732.884/0001-09 PROJETO “EM BUSCA DO MELHOR” R$ 50.000,00 637 FUMCAD

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO DE
PINDAMONHANGABA

50.455.815/0001-33 PROJETO EDUCACIONAL ANÁLIA 
FRANCO R$ 20.000,00 637 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO 
PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE – APAMEX 09.232.628/0001-97

“AMOR EXIGENTINHO” - 
PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

R$ 65.000,00 637 FUMCAD

ESCOLA NOÉTICA DA VINCI - NOUS 26.769.659/0001-09 O TEATRO DE GRUPO NA ESCOLA R$ 24.000,00 637 FUMCAD

ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
PROJETO CRESCER

07.076.249/0001-20 PROJETO “TRANSFORMANDO 
VIDAS” R$ 103.000,00 637 FUMCAD

LAR SÃO JUDAS TADEU 47.564.851/0001-20 ARTE E MOVIMENTO R$ 25.000,00 637 FUMCAD

LICEU CORAÇÃO DE JESUS 60.463.072/0013-30 CURSINHO PARA VESTIBULAR R$ 28.000,00 637 FUMCAD

TOTAL R$ 821.518,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.344, DE 30 DE JUNHO DE 2020.

 Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a transferir recursos financeiros, 
para o exercício de 2020, às Organizações 
da Sociedade Civil Assistenciais que 
especifica, a título de subvenção social e 
auxílio, 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 transferir recursos 
financeiros para o exercício de 2020, 
a título de subvenção social e auxílio, 

às Organizações da Sociedade Civil 
relacionadas nos Anexos I e II da Lei.
Art. 2º A concessão da subvenção social 
e do auxílio de que trata esta Lei será 
formalizada através de termo apropriado, 
conforme previsto na Lei Federal nº 
13.019/2014, com destinação exclusiva 
e específica ao custeio da Organização 
da Sociedade Civil subvencionada, em 
conformidade com o Plano de Trabalho 
aprovado pela Comissão de Análise 
de Projetos do Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes - 
CMDCA.

Art. 3º 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 especial e crédito adicional 
suplementar, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues            
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência 

Social

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 30 de junho de 

2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 SNJ/app/Projeto de Lei nº 82/2020



Tribuna do NortePindamonhangaba, 3 de julho de 2020 11

variedades

No dia 30 de junho, o se-
cretário de Cultura e Turismo 
Alcemir Palma participou do 
seminário promovido pela Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do estado de São Paulo 
em conjunto com a Admic (As-
sociação de Dirigentes Munici-
pais de Cultura), representando 
Pindamonhangaba. 

No Seminário, foi feita uma 
explanação sobre a aprovação 
pelo Governo Federal da Lei 
14017/2010, que trata do auxi-
lio emergencial à cultura. Esta 
lei foi construída de forma con-
sensual entre o setor cultural 
e parlamentares no sentido de 
benefi ciar neste momento de 
pandemia os trabalhadores da 
cultura que tiveram suas ativi-
dades interrompidas. Pela nova 
lei de auxilio emergencial pre-
vê de forma ágil a transferência 
dos Recurso do FNC (Fundo Na-
cional de Cultura), num total de 
3 bilhões de reais, sendo metade 
para estados e a outra metade 
para os municípios do país. Pela 
primeira vez ocorrerá transfe-
rência neste sentido para todos 
os entes da federação, a exem-
plo de outras políticas públicas 
como saúde e educação. 

No estado de São Paulo está 
prevista a transfe-
rência de 566,2 mi-
lhões de reais, sen-
do 264,1 milhões 
de reais para a Se-
cretaria estadual 
de Cultura e 302,1 
milhões de reais 
para todos os mu-
nicípios paulistas. 

No seminário 
também foi relata-
do sobre a possibi-
lidade de registro 
do cadastro esta-
dual da cultura em 
conjunto com os 
municípios com 
vistas ao auxílio 
para os trabalha-
dores da cultura 
diretamente, bem 
como novos editais 
que poderão aju-
dar o setor.

Em Pindamo-
nhangaba, a Secre-
taria Municipal de 
Cultura e Turismo 

Cultura de Pinda participa de 
“1º seminário Virtual” sobre a 
Lei Federal 14017

já vem discutindo esta questão 
em conjunto com o CMC - Con-
selho Municipal de Cultura. Há 
uma expectativa de que o mu-
nicípio possa receber por volta 
de 1,1 milhão de reais. 

“O que facilita a utilização 
dos recursos é o fato de termos 
nosso Fundo Municipal de Cul-
tura ativo desde 2018. Aliás, já 
temos o que chamamos de CPF 
da Cultura, Conselho, Fundo e 

Trabalhar na linha de frente 
do enfrentamento à pandemia 
do coronavírus não está sendo 
uma missão fácil. Pressão, medo 
do contágio e alteração no esta-
do psicológico são hoje grandes 
barreiras que os profi ssionais 
da saúde vêm enfrentando.

Para aliviar esse desafi o, en-
fermeiros, auxiliares, médicos 
e funcionários da administra-
ção do Pronto-Socorro Munici-
pal de Pindamonhangaba vêm 
recebendo diariamente a pre-
sença de pastores, padres, frei 
e outros religiosos que levam 
uma palavra de coragem e fé e 

Religiosos levam palavra de apoio 
e benção para os funcionários do 
Pronto-Socorro

abençoam esses profi ssionais.
“Hoje trouxemos aqui a pas-

sagem bíblica do bom samarita-
no em que Jesus mostra a com-
paixão e o amor que devemos ter 
com o próximo. Esses profi ssio-
nais são hoje o nosso bom sama-
ritano, que demonstram grande 
dedicação e amor ao próximo 
para salvar vidas”, afi rmou o 
Frei Acácio, religioso do Lar São 
Judas Tadeu, que esteve no local 
na última quarta-feira (1º).

O momento de oração acon-
tece no pátio externo da unida-
de, durante a troca de turno dos 
colaboradores.

Plano, o que nos deixa na van-
guarda dos municípios com 
uma política cultural avança-
da. Neste sentido, por meio de 
duas Resoluções do CMC, lan-
çamos no último mês de maio o 

Cadastro Municipal de Cultura, 
que servirá de referência para 
as defi nições e destinações do 
auxilio emergencial à cultura”, 
explicou o secretário Alcemir 
Palma.

Fatecs 
realizam 
vestibular 
do segundo
semestre 
As Fatecs (Faculdades 
de Tecnologia do Estado 
de São Paulo) realizarão 
o vesti bular para o 
segundo semestre de 
2020. 
As inscrições serão 
online, a parti r do dia 
8 de julho, pelo site da 
insti tuição.
O processo seleti vo 
foi adaptado devido à 
pandemia: 
* Não haverá prova 
(presencial ou online);
* Ingresso pela análise  
do histórico escolar.
Para obter outras 
informações sobre 
inscrição; isenção 
ou redução da taxa, 
entre no site: www.
vesti bularfatec.com.br

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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sociais

Tudo de bom

Para a aniversariante do dia 1º de julho, a es-
tudante de Administração da Fasc, Vitória Subitl. 
Ela celebrou a data ao lado do seu esposo Arthur 
Marques. Familiares e amigos a felicitam pela 
data.

Sabedoria e paz

Para o jornalista e secretário Adjunto de Governo,  Alexandre Pereira Costa, o 
‘Pió’, aniversariante do próximo dia 7. Sua esposa, seus fi lhos, sua família e todos os 
seus amigos, em especial a equipe da Comunicação da Prefeitura, desejam um novo 
ciclo cheio de saúde, sabedoria e paz.

Saúde e prosperidade

Para Simone Gasparin, aniversariante do 
próximo dia 6. Ela recebe os cumprimentos dos 
fi lhos, do esposo, de todos os familiares e amigos 
e da equipe do Fundo Social de Solidariedade.

Bênçãos e Luz 

Para a Rosângela Santos que fez aniversário no dia 29 de 
junho. Ela comemorou mais um ciclo de vida ao lado de seus 
fi lhos e amigos.  Saúde e paz são os votos dos seus familiares 
e amigos, em especial, da Fernanda Batista. 

Aniversário do Pintado

O esportista Benedito José Coelho, popular ‘Pintado’, comple-
tou 75 anos de idade, no dia 1º de julho, recebendo os cumprimen-
tos dos familiares, amigos e voluntários das entidades em que 
participa como presidente: Liga Futebol de Salão, Liga de Futebol 
7 Society, EC Moreira César e SAB Vila São José.

Novo ciclo 

Felicidades para a querida Aline Teixeira Anelli, aniversariante do 
próximo domingo (5). A parabenizam pela data: seus fi lhos, amigos, 
a equipe da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e fami-
liares, em especial sua vozinha dona Emília, que aniversariou no 
último dia 29. 

Chuvas de bênçãos 

Para Thais Batista do Carmo (Secreta-
ria de Assistência Social), que completa 
mais um ano de vida neste sábado 4. Seu 
fi lho Henrique, seus pais, seus irmãos, 
familiares e amigos, em especial, a ami-
ga Aline Amadei desejam um universo de 
bênçãos e paz. 

Felicidades 

Para a coreógrafa 
e professora de balé 
Esther Follmann pela 
passagem do seu 
aniversário nessa 
quarta-feira (1º). Ela 
recebe os cumprimen-
tos do esposo, dos 
fi lhos, dos amigos e 
de todos os alunos da 
Cia. Lago do Cisne. 

Sucesso sempre

É o que desejamos para Alcemir 
Palma (Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura), que completa mais um 
ano de vida no próximo dia 8.  Que todos 
os seus projetos sejam realizados com 
sabedoria e paz. 

Fotos: Arquivo pessoal
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