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Terça-feira

Homenageado com monumento, “João do Pulo” foi recordista mundial de salto triplo, medalhista olímpico e tetra-campeão panamericano em salto triplo e salto em distância

Rotatória terá um novo monumento 
em homenagem ao recordista mundial

Na manhã de sábado passa-
do (1º), com o aval da família 
de João Carlos de Oliveira, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba retirou o antigo monumento 
que homenageava o premiado 
atleta na rotatória localizada na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, e iniciou os preparati-

vos para a confecção de um ou-
tro, mais condizente com a opi-
nião da maioria dos munícipes.

Em consulta nas redes so-
ciais, a ideia recebeu a adesão 
de 96% dos participantes, que 
viram com bons olhos a implan-
tação de um novo monumento 
na rotatória “João do Pulo”.

PÁG. 3

Pinda altera protocolo de atendimento 
para covid-19; Hospital Campanha 
será exclusivo para internações

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está totalmente envol-
vida em busca das melhores 
opções de tratamento e 
prevenção para o covid-19, 
durante esta pandemia. Por 
isso, diariamente todas as 
situações que envolvem o 
covid-19 são vistas e revis-
tas e, na próxima semana 

será mudado o protocolo de 
atendimento, ampliando o 
monitoramento dos pacien-
tes positi vados. 

O objeti vo da mudança 
é prestar assistência pre-
coce ao paciente positi vo, 
incluindo exames diagnósti -
cos que tenham capacidade 
de prever complicações. 
Além disso o novo protoco-

lo prevê internação precoce 
de pacientes do grupo de 
risco e com indicati vo de 
gravidade de sintomas. 
Assim, se houver agrava-
mento dos sintomas, retor-
no ao gripário ou outros 
fatores que indiquem risco 
ao paciente, a internação 
hospitalar será recomenda-
da pelo médico.

Pindamonhangaba conta com 27 leitos de UTI desti nados para covid-19 entre públicos e parti culares

Divulgação

O prefeito Isael Domingues, 
53 anos, permanece interna-
do no InCor (Instituto do Cora-
ção do Hospital das Clínicas da 
FMUSP), para tratamento de 
sintomas de Covid-19. 

Diante da melhora contínua 
de seu estado geral, novo bole-
tim médico somente será divul-
gado por ocasião da alta hos-
pitalar ou no caso de reversão 
inesperada de quadro clínico.

Prefeito Dr. Isael 
segue em recuperação
A Prefeitura de Pindamonhangaba atualizou 
as informações sobre o quadro de saúde do 
prefeito na tarde de segunda-feira (3)

PÁG. 5
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Prefeitura 
divulga 
recomendações 
para pacientes 
curados de 
coronavírus

Desde que ati ngiu 
Pindamonhangaba no dia 
6 de abril do corrente ano, 
quando o primeiro mora-
dor da cidade foi testado 
positi vo, o coronavírus soma 
um total de 892 infectados. 
Destes, o número de pessoas 
consideradas recuperadas 
e de alta médica já totaliza 
quase 430.

Novas lombadas 
são implantadas 
no Manti queira e 
Cidade Nova

PÁG. 8

Quadras do Pasin e 
Vale das Acácias são 
revitalizadas

ZELADORIA

Divulgação
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Visão humanística da saúde
O homem, muitas vêzes 

conceituado numa visão redu-
cionista como um ser fisiológi-
co-psicológico, em função da 
sua história e das suas relações 
sociais, é inquestionávelmente 
um ser social.

A Representação Social (R.S.) 
entendida também como ver-
balização das concepções que o 
ser tem do mundo que o rodeia, 
e , por ter um caráter dinâmico 
de processo, propicia que condi-
ções individuais de existência e 
co-existência sejam analisadas 
em suas determinações que são 
múltiplas.

A Teoria de Representação 
Social (T.R.S.) portanto, procura 
dar de conta de um fenômeno ( 
por exemplo: o ser-adolescente na 
nossa Área de Pesquisa: Saúde do 
Adolescente) em que o ser se des-
vela em conceitos e afirmações, 
explicações , originários da sua 
cotidianeidade, expressos na lin-
guagem, analisando-o, na busca 
do entendimento deste na sua glo-
balidade. Assim, vamos compre-
ender porque as Representações 
Sociais ao articular elementos 
cognitivos, da linguagem e da co-
municação dos indivíduos, estão 
presentes em todos os estudos 
multidisciplinares para a compre-
ensão do homem sobretudo no 
Campo das Ciências da Saúde.

Ao nos referirmos ao Pro-
cesso Saúde –Doença, `as do-
enças de maior impacto social 

( Tuberculose e AIDS só para 
exemplificar duas das mais 
expressivas na sociedade hodier-
na) como fenômenos vivencia-
dos no plano social e coletivo, 
passaremos verdadeiramente, 
a avaliar o enorme papel que as 
Representações Sociais ( R.S.) 
desempenham no sentido de 
explicá-los, contribuindo sobre-
tudo para o desenvolvimento de 
uma psicossociologia não só da 
Saúde , como do Conhecimen-
to.                                            Ora, 
os fenômenos na Área da Saúde 
( aqui volto a pontuar a questão 
do processo adolescência no 
sentido mais amplo do termo) re-
correm à fabulosa contribuição 
da T.R.S. , que trouxe, por meio 
de várias pesquisas, principal-
mente na Área da Psicologia da 
Saúde, uma grande contribuição, 
visto que seu elemento norteador 
é elevar a qualidade de vida dos 
seres humanos, ora tentando 
auxiliar para o conhecimento 
sócio-cognitivo, ora estabelecen-
do estratégias de enfrentamento 
relacionados com patologias, no 
caso, com fenômenos sócio-pato-
lógicos, seus significados e seus 
inevitáveis desdobramentos.

Ante o que expusemos, de 
maneira sucinta, não se torna 
difícil entender o relevante papel 
enfocado nas representações que 
os sujeitos sociais fazem de seu 
processo Saúde –Doença, de seus 
corpos e de outros componentes 

sociais, para a melhoria crescente 
do trabalho interdisciplinar, de 
alta valia nos programas preven-
tivos e interventivos na Área da 
Saúde.E, se tornam cada vez mais 
necessárias abordagens nesse 
campo ,para que se entenda que 
o FENÔMENO SÁUDE ( algo que 
se mostra e se desvela dentro de 
uma dinâmica muito peculiar) 
tem uma dimensão humanística 
muito ampla, longe do reducionis-
mo doença-medicalização.Assim 
compreendemos que SAÚDE   é 
algo transcendental , e essa noção 
devemos solidificar , em especial, 
nos nossos  estudantes de me-
dicina que serão os médicos de 
amanhã.Hoje, mais do que nunca, 
num mundo em que impera o 
matéria, em que “ As cabeças 
estão voltadas para a  Pós-Mo-
dernidadade do lucro e da vanta-
gem econômica”,como afirmou 
a Prêmio Nobel de Economia  do 
ano de 2009–Elinor Ostrom ( jun-
tamente com Oliver E,Willimson), 
a primeira mulher a ganhar esse 
relevante prêmio estudando o pa-
pel da empresas na resolução de 
conflitos.Dessa maneira,o pensa-
mento e as atitudes humanísticas 
têm vez e lugar.E, como Edu-
cador,tentamos levar ao nosso 
formando em Medicina a nobreza 
do doar-se ,a força incrível da 
Tecnologia aliada aos valores éti-
cos ,a esperança de dias melhores 
para os Profissionais de Saúde 
que têm como dever essencial, 
não só a questão de salvar vidas ( 
existência) , mas a preservção da 
mesma ( co-existência) pelo bem 
do nosso próximo.

Pátio Pinda lança campanha 
especial para celebrar o Dia dos Pais

“O melhor presente para o 
melhor pai” foi a mensagem es-
colhida pelo centro de compras 
para destacar a importância da 
presença dos pais na vida de 
seus filhos

Nos tempos atuais, deixar 
de dar um abraço passou a ser 
também um sinal de cuidado 
– ao menos por enquanto. Os 
protocolos sanitários e de saú-
de seguem exigindo novas for-
mas de interação, mas refor-
çar o sentimento de amor por 
quem temos carinho não saiu 
de cena. Por isso, o Shopping 
Pátio Pinda lança a campanha 
“O melhor presente para o me-
lhor pai”, para marcar a cele-
bração do Dia dos Pais, come-
morado no próximo dia 9 de 
agosto.

Ao longo da semana, além 
de uma programação especial 
via online, as lojas do centro 
de compras estão com diversas 
opções de presentes nos mais 
variados segmentos, como cal-
çados, roupas e acessórios de 

O shopping abre de segunda a sexta, das 16 às 20 horas

tecnologia, entre outros. Além 
das compras presenciais, que 
podem ser feitas de segunda a 
sexta, das 16h às 20h, as lojas do 
Pátio Pinda seguem com as ven-
das via WhatsApp, sendo que o 
cliente pode escolher entre re-
ceber em casa ou retirar no dri-
ve thru do shopping.

Para as compras online, é só 
enviar um “oi” para o WhatsA-
pp do Pátio Pinda e receber a 
lista completa de lojas que aten-
dem por delivery e drive thru: 
(12) 99172-3350. A vitrine vir-
tual especial de Pais pode ser 
acessada pelo: https://patiopin-
da.com.br/vitrine.asp

SP tem queda de mortes e internações 
pela segunda semana consecutiva

SP registra redução nas estatís-
ticas semanais desde 12 de julho; 
números são reflexos de testagem 
e ampliação de leitos de UTI

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-feira 
(03) que, pela segunda sema-
na consecutiva, o estado de São 
Paulo registrou redução nos ín-
dices de óbitos e internações por 
coronavírus. A diminuição no 
número de mortes chegou a 8%.

“Pela segunda semana conse-
cutiva, São Paulo tem queda de 
óbitos e internações pelo coro-
navírus. São boas notícias que 
nos enchem de esperança e pre-
cisam ser registradas, mas com 
prudência. Temos que manter 
o foco, continuar a quarentena 
e seguir tornando obrigatórios 
o uso de máscaras, o distancia-
mento social e os cuidados com 

a própria saúde, além de, obvia-
mente, todo o atendimento para 
os pacientes infectados”, desta-
cou o Governado João Doria.

Na semana de 19 a 25 de ju-
lho, o estado registrou um total 
de 1.870 óbitos por coronavírus. 
Já entre os dias 26 de julho e 1 
de agosto, o número caiu para 
1.719, o que significa queda de 
8% nas estatísticas e 151 vítimas 
fatais a menos. A comparação 
entre os períodos de 12 a 18 de 
julho e de 19 a 25 de julho, já ha-
via apontado redução de 4% nas 
mortes.

São Paulo também registrou 
queda de 2,5% no número de in-
ternações de pacientes infecta-
dos. Entre os dias 15 e 25 de julho, 
12.874 pessoas foram internadas 
com coronavírus em todo estado. 
Na semana subsequente foram 

registradas 12.551 internações, 
ou seja, 323 pacientes a menos.

A comparação entre as sema-
nas de 19 a 25 de julho e 12 a 18 
de julho já havia indicado queda 
nas internações. A redução havia 
sido de 4% na cidade de São Pau-
lo e também de 4% no estado.

Detalhamento

Os dados divulgados apontam 
redução de 5% tanto para óbitos 
quanto para internações na capi-
tal. Na Região Metropolitana, hou-
ve queda de 2% nas internações e 
de 29% nos óbitos. Já no interior, 
as internações caíram 1% e as 
mortes reduziram 5%. “Os dados 
sugerem que o interior pode tam-
bém, assim como a capital, estar 
saindo do platô”, destacou o secre-
tário de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Divulgação

NovaDutra recupera 
pavimento no Vale do Paraíba

A CCR NovaDutra realiza, 
nesta semana, trabalhos de re-
cuperação de pavimento em tre-
chos da via Dutra, nas regiões 
de Cachoeira Paulista e Silveira, 
no Vale do Paraíba (SP). As 
atividades estão programadas 
para começar às 7h e terminar 
às 17h. Em caso de chuva, os 
trabalhos podem ser adiados ou 
suspensos. 

Para realizar os serviços, 
haverá fechamento alternado 
de faixas da rodovia. A Conces-
sionária solicita aos motoristas 

que respeitem a sinalização 
especial e placas que foram ins-
taladas, para orientar o usuário 
da rodovia.

As obras de recuperação no 
pavimento da Via Dutra são 
realizadas periodicamente em 
todos os trechos da rodovia, 
conforme cronograma e acom-
panhamento da área de Obras 
da Concessionária. 

Para saber das condições de 
tráfego, os motoristas devem 
sintonizar durante a viagem a 
CCRFM 107,5 NovaDutra.    

Veja, abaixo, os trechos em obra:

cachoeira Paulista
Entre os quilômetros 43 e 37 – sentido Rio de Janeiro.
Horário: das 7h às 17h.

silVeira
Entre os quilômetros 26 e 25 – sentido Rio de Janeiro.
Horário: das 7h às 17h.

Chegamos em agosto de 2020 e continuamos “em qua-
rentena”, aguardando o “novo normal” chegar. Parece até 
ousado pensar no futuro, mas é necessário refletirmos sobre 
que cidadãos essa nova sociedade terá?

O novo normal exige adaptações que a crise vivenciada 
pela pandemia do coronavírus já tem trazido à tona. Todas 
suposições e possibilidades que imaginamos para “o novo 
mundo” convergem em um ponto: mudanças.

Ao longo da história, grandes crises, guerras ou revo-
luções foram causando mudanças no modo de vida do ser 
humano. O desenvolvimento científico e tecnológico alterou 
a forma do homem se comunicar e se informar. O mercado 
de trabalho também experimentou transformações contínu-
as no caminhar da sociedade.

O momento é de reflexão. Que competências e habilida-
des nos serão solicitadas no novo normal? Que tipo de ser 
humano desejamos para o futuro?

Se não for possível sairmos pessoas melhores dessa crise, 
que nossa sociedade seja melhor no futuro. Então, o cami-
nho é pensar na educação das crianças, dos adolescentes. E 
a escola faz parte desse processo.

Algumas habilidades que já eram discutidas antes da 
pandemia ganham mais força no cenário atual e no futuro: 
criatividade, capacidade de resolver problemas, trabalho 
em equipe, versatilidade.  Percebemos que muitas outras 
habilidades serão bem-vindas: empatia, respeito, tolerância, 
alteridade.

Que nossa futura sociedade seja melhor, sem crise, sem 
vírus, com cidadãos com conhecimentos e habilidades 
suficientes para uma vida digna. E que nós, sociedade, te-
nhamos orgulho de ter contribuído com a formação desses 
novos cidadãos.

O Novo Normal

As atividades estão programadas para começar às 7h e terminar às 17h. 

Divulgação
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Departa-
mento de TI da Secretaria de Ad-
ministração, já está preparando 
a cidade para mais espaços públi-
cos com pontos de sinais gratuitos 
para uso de internet (wi-fi), que se-
rão utilizados pós pandemia, logo 
após a liberação de espaços pú-
blicos. Essa é mais uma ação com 
participação comunitária, sem 
custos para o tesouro municipal.

Recentemente a gestão muni-
cipal instalou 17 novas torres de 
transmissão, beneficiando milha-
res de famílias que passarão a ter 
acesso à internet gratuita. Os no-
vos pontos instalados são: praça 
São Miguel (Araretama), quadra 
de esporte do Bem Viver (Ara-
retama), praça da Bíblia (Santa 
Luzia), praça São João (Moreira 
César), praça Santa Rita de Cássia 
(Vale das Acácias), praça da Aca-
demia Melhor Idade (Res. Manti-
queira), praça Cícero Prado (Vila 
São Benedito), entorno do PSF 
(bairro Bonsucesso), Praça Dom 
Pedro (Santana), Bosque da Prin-

Tecnologia: Pindamonhangaba conta com 22 pontos gratuitos de internet

A Praça Sete de Setembro e o Bosque da Princesa são dois pontos que receberam pontos de internet para 
atender aos seus visitantes

cesa, praça Cidade Nova, praça 
do Feital, dois pontos no bairro 
Ribeirão Grande (próximo ao 

bar do Edmundo) e na região 
central as praças Sete de Se-
tembro, Barão Homem de Melo 

e Cruzeiro.
A ação faz parte do Progra-

ma Cidade Inteligente, que já 

Divulgação

Rotatória do João do Pulo terá um novo 
monumento em homenagem ao esportista mundial

Rotatória do homem de lata, 
estátua da bailarina ou rotató-
ria dos tubos. Quem em Pinda-
monhangaba nunca ouviu essa 
denominação de alguém refe-
rindo-se à Rotatória João Carlos 
de Oliveira, a rotatória João do 
Pulo? Localizada na entrada da 
cidade, no encontro da Av. Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso com 
o anel viário, a rotatória é uma 
das mais importantes do muni-
cípio e cartão postal para todos 
os visitantes que adentram Pin-
damonhangaba.

Após receber um importante 
trabalho de segurança no trân-
sito (com eliminação de pontos 
de conflitos e redução do núme-
ro de acidentes a quase zero) e 
também um novo projeto pai-
sagístico no local, a Prefeitura 
prepara uma nova ação que 
irá homenagear o patrono do 
espaço.

No último dia 16 de julho, 
o prefeito Isael Domingues e o 
vice-prefeito Ricardo Piorino 
receberam na cidade os irmãos 
do saudoso atleta João do Pulo 
e conversaram sobre a possibi-
lidade de um novo monumento 
que represente com mais dig-
nidade a grandeza e o nome de 
João do Pulo.

“O João foi um ícone do es-
porte e sempre amou Pindamo-
nhangaba. Para nós da família, 
essa proposta realmente seria 
uma emoção muito grande para 
que o nome dele não morra e 
um novo monumento nesta ro-
tatória tem o nosso total apoio”, 

afirmou Ana Maria, irmã do 
João do Pulo, acompanhada dos 
irmãos Pedro e Celso.

Com aval da família, a popu-
lação também foi consultada 
através de redes sociais e após 
a participação de centenas de 
munícipes, 96% viram com 
bons olhos a implantação de 
um novo monumento na rota-
tória João do Pulo.

Na manhã deste sábado 
(1º), a Prefeitura retirou o 
atual monumento que repre-
senta o atleta para iniciar os 
preparativos para uma nova 
e significativa homenagem 
ao atleta.

“Com certeza, toda obra de 
arte é bem-vida e merece ser 
respeitada. O monumento re-
tirado não será jogado fora e, 
portanto, não haverá desper-
dício nenhum. Todo o material 
retirado será aproveitado em 
um novo projeto que em breve 
iremos divulgar. Porém, agora 
vamos atender uma antiga rei-
vindicação da população que 
é implantar uma homenagem 
que realmente represente nos-
so atleta”, afirmou o vice-pre-
feito Ricardo Piorino.

Maioria aprova
Para Carol Silva, “passou 

da hora de arrumar isso, pois 
o maior ícone da cidade mere-
ce respeito”. Morador do Ouro 
Verde, Adair Moreira afirmou 
que o atleta merece ser lem-
brado de uma maneira que só 
de olhar qualquer cidadão sai-

ba que se trata dele. “Concordo 
plenamente. O pessoal diz que 
passou na rotatória do homem 
de lata. Isto tem que mudar, 
sem dúvida”.

Dorival Armend parabeni-
zou a iniciativa. “Precisa ser 
resgatada a verdadeira imagem 
em estátua dele, sim. Super 
apoio e acho que fará da rotató-
ria um ponto turístico para que 
esse atleta seja eternamente 
lembrado. Louco para ver essa 
mudança”.

Ligado ao atletismo, Manoel 
Pires afirmou que será a pri-
meira estátua de um atleta da 
modalidade. “Passei por aí vá-
rias vezes e desconhecia que o 
homem de lata representava o 

nosso atleta, fiz em Pinda vá-
rias competições da Federação 
assim como Jogos Regionais. 
Parabéns! O nosso atletismo 
agradece”, afirmou Pires.

Sueli Salomão conheceu 
João do Pulo e apoia a iniciati-
va. “Tenho vergonha de dizer 
que este amontoado de lata 
representante um ícone do es-
porte brasileiro. Como ponto 
de referência, sempre me refe-
ri ao homem de lata”.

Quem foi João do Pulo?
João Carlos de Oliveira, co-

nhecido como João do Pulo 
nasceu em Pindamonhangaba 
em 28 de maio de 1954, foi um 

atleta especializado em saltos, 
sendo ex-recordista mundial do 
salto triplo, medalhista olímpi-
co e tetra-campeão panamerica-
no no salto triplo e no salto em 
distância. Militar e também 
político ao final de sua car-
reira quando elegeu-se Depu-
tado Estadual. Participou das 
Olimpíadas de 1976 (Montre-
al) e de 1980 (Moscou). Sofreu 
um acidente automobilístico 
em 22 de dezembro de 1981, 
quando teve que amputar sua 
perna direita e encerrar sua 
carreira. Faleceu aos 55 anos 
em São Paulo, no dia 29 de 
maio de 1999 e foi sepultado no 
Cemitério Municipal de Pinda-
monhangaba.

tinha levado sinal de internet 
para cinco pontos de grande 
movimentação: Parque da Cida-
de, Praça Monsenhor Marcon-
des, Praça do Cisas, Praça Pastor 
José Ezequiel da Silva (Arareta-
ma) e área da feira livre (Praça 
da Liberdade).

“Com as torres de wi-fi va-
mos garantir conectividade 
para a população, que poderá 
usar para se comunicar com 
serviços públicos, com a polícia, 
SAMU, fazer compras on-line, 
ter acesso à informações, notí-
cias, itens didáticos escolares, 
enfim, todos os serviços online 
existentes”, afirmou o secretário 
adjunto de Administração, Dani-
lo Velloso.

O serviço é gratuito para a 
população e não possui custos à 
Prefeitura, pois se trata de uma 
doação ao município. O nome da 
rede é Pinda Livre e em breve 
haverá necessidade de cadastro 
para controle da privacidade, 
em conformidade com a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados.

Obras de recapeamento asfáltico são retomadas no Mantiqueira
As obras de recapeamento 

asfáltico estão sendo retoma-
da no bairro Residencial Man-
tiqueira. Através de duas fren-
tes de ação serão recapeadas 
16 ruas, aquelas que apresen-
tam condições mais críticas 
em seu pavimento.

As ruas maiores, José Be-
nedito dos Santos e Laudelino 
Leite Sobrinho, serão recapea-
das com os recursos da Desen-
volve SP, dentro de um plano 
que envolve outras ruas de ou-
tros bairros do município. Ou-
tras 14 ruas serão recapeadas 
graças a uma parceria com a 

empresa Comgás, sendo elas: 
Eliphas Levi Alves Beraldo, 
André Franco Montoro, Alari-
co Correa Leite, Joaninha Bas-
saneli dos Santos, Angelo Zan, 
José Egídio Rabelo Neto, Frei 
Damião, Irmã Dulce, Ulisses 
de Paula Costa Filho, Eduardo 
da Silva, Augustin Fernandes 
Gil, Pedro Moreira dos Santos 
e trechos das ruas Inácio Ba-
tista e Dom Helder Câmara.

“Sempre explicamos aos 
moradores que temos um cro-
nograma físico e financeiro e 
que as ruas do Mantiqueira 
não estavam esquecidas. Es-

tamos unindo duas frentes: do 
Desenvolve SP e da parceria 
com a Comgás, que face a con-
trapartida de sua presença no 
município, estará participan-
do com os custos do maqui-
nário e mão de obra e o mu-
nicípio com o fornecimento do 
material”, explicou a secreta-
ria de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Segundo ela, essas vias pú-
blicas aguardam há anos a 
inclusão no plano de moderni-
zação do pavimento e com os 
investimentos atuais o bairro 
será ainda mais valorizado.

Divulgação

Divulgação
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINDAMONHANGABA- COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2020/2021

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente, CONVOCA:  Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 
2020/2021, para a 35ª reunião ordinária, a saber:
OBS: Essa reunião não será aberta ao público devido a Pandemia vivenciada. Será 
transmitida ao vivo para a população interessada através do face book do COMTUR.
Os Conselheiros e convidados deverão fazer a confi rmação de presença antecipada 
para melhor organização do espaço e segurança de todos.
Data: 11/08/2020 - 
Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - 
Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 -  
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
PAUTA DA REUNIÃO:

1- APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
2- PARECER SOBRE LEI DO COMTUR- SR. ALCEMIR
3- RESPOSTA DO DETUR EM RELAÇÃO AO OFÍCIO 15.045/2020 ENCAMINHADO 
NO DOC1 NO DIA 16/07 – SR. EDUARDO
4- ANDAMENTO DAS PENDÊNCIAS DO MIT- SRA. ANA LÚCIA
5- EDITAL DA NOVA ELEIÇÃO DO COMTUR / GESTÃO DO PRESIDENTE E 
CONSELHEIROS SEGUNDO A LEI DO COMTUR - KELLY
6- APRESENTAÇÃO DO SR. ANDERSON - HOTEL FAZENDA PÉ DA SERRA/ SRA. 
EMILENE – GUIA DE TURISMO / SR. KIKO NOGUEIRA – PRODUÇÃO DE VÍDEO/ 
SR. REGINA MIDORI – TRIP RURAL – PROJETO VISITE NOSSA COZINHA.
7- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2020.

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

EXTRATO DE TERMOS DE FOMENTO CELEBRADOS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- FUMCAD EXERCÍCIO 2020 – 
 
 
 

1 EXTRATO DO TERMO Nº 06/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.573/2020 
 

Celebrantes: 
Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 
Assistência Social / Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE 

 

Objeto: 

Promover o desenvolvimento do Projeto Pátio 
Acesso, especificamente para aquisição de bens 
e materiais permanentes compreendidos no 
Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 41.200,00 
 Data da assinatura: 29/07/2020 
2 EXTRATO DO TERMO Nº 07/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.614/2020 
 Celebrantes: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar da Criança Irmã Julia 
 

Objeto: 

Promover o desenvolvimento do Projeto Obra 1 
(Construção de copa quente, refeitório e 
cobertura de acesso a unidade I) e Obra 2 
(adaptação de cozinha e refeitório da unidade II), 
especificamente para auxílio (realização de 
obras), compreendido no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 65.684,32 
 Data da assinatura: 29/07/2020 
3 EXTRATO DO TERMO Nº 08/2020 
 Processo Administrativo: 4.625/2020 
 

Celebrantes: 
Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 
Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba. 

 

Objeto: 

Promover o desenvolvimento do Projeto 
Resgatando Vidas – Oficinas para Vidas, 
especificamente para despesas de auxílio 
(aquisição de bens e materiais permanentes) 
compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 106.104,00 
 Data da assinatura: 31/07/2020 
4 EXTRATO PARCERIA Nº 09/2020  
 Processo Administrativo: Nº 4.626/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto 
Resgatando Vidas – Oficinas para Vidas, 
especificamente para despesas de custeio 
compreendidos no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 162.496,00 
 Data da assinatura: 31/07/2020 
5 EXTRATO PARCERIA Nº 10/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.627/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto 
Camerata Jovem – Transformação de Vidas por 
meio da Música, especificamente para despesas 
de auxílio (aquisição de bens e materiais 
permanentes) compreendidas no Plano de 
Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 15.000,00 
 Data da assinatura: 31/07/2020 
6 EXTRATO PARCERIA Nº 11/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.628/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto 
Camerata Jovem – Transformação de Vidas por 
meio da Música, especificamente para despesas 
de custeio compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 111.400,00 
 Data da assinatura: 31/07/2020 
7 EXTRATO DO TERMO Nº 12/2020 
 Processo Administrativo: 4.630/2020 
 Celebrantes: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Instituto de Apoio ao 
Desenvolvimento Humano, a Artes e 
Aprendizagem – IA3. 

 

Objeto: 

Promover o desenvolvimento do Programa de 
Educação para o Trabalho, especificamente para 
despesas de custeio compreendidas no Plano de 
Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 162.732,50 
 Data da assinatura: 29/07/2020 
8 EXTRATO PARCERIA Nº 13/2020  
 Processo Administrativo: Nº 4.634/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Projeto Social Grêmio União 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Criança, 

Câmera & Ação, especificamente para auxílio 
(aquisição de bens e materiais permanentes) 
compreendidos no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 7.000,00 
 Data da assinatura: 29/07/2020 
9 EXTRATO PARCERIA Nº 15/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.644/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação 
Pindamonhangabense de Amor Exigente – 
APAMEX. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Amor 
Exigentinho, especificamente para despesas de 
custeio compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 65.000,00 
 Data da assinatura: 30/07/2020 
10 EXTRATO PARCERIA Nº 16/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.644/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação 
Pindamonhangabense de Amor Exigente – 
APAMEX. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Amor 
Exigentinho, especificamente para despesas de 
custeio compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 65.000,00 
 Data da assinatura: 30/07/2020 
11 EXTRATO PARCERIA Nº 17/2020 
 Processo Administrativo: Nº 4.649/2020 
 Parceiros: Município de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto 

Cursinho Pré-Vestibular, especificamente para 
despesas com custeio compreendidas no Plano 
de Trabalho. 

 Prazo: 31/12/2020 
 Valor: R$ 28.000,00 
 Data da assinatura: 29/07/2020 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5802, DE 03 DE JUNHO 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. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme 
inciso I do art. 6º, alterada pela Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,

DECRETA: 

Art. 1º.  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão,  quinhentos e cinquenta mil 
reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, referente 
às Emendas P arlamentares Estaduais, conforme Resolução SS – 55, de 23-4-2020, 
Resolução SS -57, de 28-4-2020, Resolução SS 69, de 12-05-2020, para ações e serviços 
para assistência integral à saúde da comunidade e Convênios n.º 905/2019 e n.º 1022/2019 
para custeio de aquisição de exames. A classifi cação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.02 4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (1145)    R$     200.000,00
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.02 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1130)      R$     700.000,00
10.302.0014.02 3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1144)      R$     650.000,00

Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do 
Fundo Estadual de Saúde.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 03 de junho de 2020.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 03 de junho de 2020.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

São Paulo, 03 de agosto de 
2020. Entre janeiro e junho 
deste ano, a ARTESP - Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo registrou queda de 
52,47% no número de passagei-
ros e de 46,64% nas viagens re-
alizadas no serviço rodoviário 
regulado pela agência, em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado.

Isso porque, alinhada com as 
determinações do Governo do 
Estado de São Paulo, da Secre-
taria Estadual de Saúde e do Mi-
nistério da Saúde, a ARTESP ela-
borou o Comunicado Externo 
03/2020, contendo orientações 
para o período da pandemia 
de coronavírus, como forma de 
incentivar as pessoas a fi carem 
em casa. Recentemente a agên-
cia fez ajustes neste comunica-
do e deu origem ao Comunicado 
Externo 04/2020.

De março a junho houve uma 
redução signifi cativa devido ao 
isolamento social. O número de 
passageiros nesses meses so-
freu decréscimo de 78,83%. A 
queda mais relevante foi em ju-
nho, quando foram transporta-
dos 100.070 passageiros frente 
a 3.348.634 passageiros no mes-
mo período de 2019. A redução 
foi de aproximadamente 97,1%.

No mês de maio, foram 

transportados 3.470.254 pas-
sageiros em 2019 diante de 
461.164 em 2020. Em abril de 
2019, 3.594.178 passageiros fo-
ram transportados diante dos 
375.574 no mesmo período de 
2020. No mês de março de 2019, 
o número era de 3.709.954 pas-
sageiros, no mesmo período 
deste ano, caiu para 2.052.751.

O mesmo cenário ocorreu 
com as viagens. Nos meses afe-
tados pela pandemia (março a 
junho) a queda foi de 64,07% 
em relação a 2019. A maior re-
dução foi registrada em junho. 
No ano passado, foram 134.354 
viagens e, em 2020, o número 
caiu para 9.322 viagens. A redu-
ção atingiu 93,1%.

No mês de maio de 2019 fo-
ram realizadas 140.530 viagens 
e, em 2020, 46.657. Em abril do 
ano passado, as viagens che-
garam a 138.561 e, neste ano, 
fi cou em 43.976. Em março de 
2019 foram realizadas 145.349, 
enquanto em 2020 o número fi -
cou em 100.859.

Recomendações da ARTESP 
durante a pandemia:

A ARTESP mantém a rotina 
de fi scalizações para orientar 
empresas e passageiros na cor-
reta higienização dos veículos, 
obrigatoriedade do uso das 

máscaras por parte dos funcio-
nários e dos passageiros e reco-
mendação do uso do álcool em 
gel. Além desses cuidados, é re-
comendado aos usuários man-
ter a comunicação estritamente 
necessária durante a viagem, 
como forma de minimização 
da exposição e transmissão por 
meio de aerossóis e gotículas 
expelidas ao falar.

Em relação aos assentos, as 
empresas que operam linhas 
rodoviárias podem vender bi-
lhetes de passagem conforme 
a capacidade de poltronas dis-
poníveis. Elas devem manter 
sua frota em funcionamento 
em até um terço dos horários 
efetivos estabelecidos em ta-
bela de linha aprovada pela 
ARTESP e, dependendo da de-
manda, podem ampliar ou di-
minuir a porcentagem da frota 
mediante autorização expressa 
da agência.

“Desde o início da pandemia 
a ARTESP vem adotando medi-
das para alertar a população 
para a importância de não fazer 
viagens e fi car em casa. É uma 
maneira de garantir o bem-es-
tar e preservar a saúde de todos 
diante do cenário que estamos 
vivendo por causa da Covid-19”, 
explica Milton Persoli, Diretor 
Geral da ARTESP.

Pandemia provoca queda de 
passageiros e viagens reguladas 
pela ARTESP no primeiro 
semestre de 2020

Nos seis primeiros meses de 2020, a queda de passageiros foi de 
52,47%, enquanto as viagens sofreram redução de 46,64%; 

junho foi o mês de maior queda
São Paulo, 03 de agosto de 

2020. Entre janeiro e junho 
deste ano, a ARTESP - Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo registrou queda de 
52,47% no número de passagei-
ros e de 46,64% nas viagens re-
alizadas no serviço rodoviário 
regulado pela agência, em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado.

Isso porque, alinhada com as 
determinações do Governo do 
Estado de São Paulo, da Secre-
taria Estadual de Saúde e do Mi-
nistério da Saúde, a ARTESP ela-
borou o Comunicado Externo 
03/2020, contendo orientações 
para o período da pandemia 
de coronavírus, como forma de 
incentivar as pessoas a fi carem 
em casa. Recentemente a agên-
cia fez ajustes neste comunica-
do e deu origem ao Comunicado 
Externo 04/2020.

De março a junho houve uma 
redução signifi cativa devido ao 
isolamento social. O número de 
passageiros nesses meses so-
freu decréscimo de 78,83%. A 
queda mais relevante foi em ju-
nho, quando foram transporta-
dos 100.070 passageiros frente 
a 3.348.634 passageiros no mes-
mo período de 2019. A redução 
foi de aproximadamente 97,1%.

No mês de maio, foram 

transportados 3.470.254 pas-
sageiros em 2019 diante de 
461.164 em 2020. Em abril de 
2019, 3.594.178 passageiros fo-
ram transportados diante dos 
375.574 no mesmo período de 
2020. No mês de março de 2019, 
o número era de 3.709.954 pas-
sageiros, no mesmo período 
deste ano, caiu para 2.052.751.

O mesmo cenário ocorreu 
com as viagens. Nos meses afe-
tados pela pandemia (março a 
junho) a queda foi de 64,07% 
em relação a 2019. A maior re-
dução foi registrada em junho. 
No ano passado, foram 134.354 
viagens e, em 2020, o número 
caiu para 9.322 viagens. A redu-
ção atingiu 93,1%.

No mês de maio de 2019 fo-
ram realizadas 140.530 viagens 
e, em 2020, 46.657. Em abril do 
ano passado, as viagens che-
garam a 138.561 e, neste ano, 
fi cou em 43.976. Em março de 
2019 foram realizadas 145.349, 
enquanto em 2020 o número fi -
cou em 100.859.

Recomendações da ARTESP 
durante a pandemia:

A ARTESP mantém a rotina 
de fi scalizações para orientar 
empresas e passageiros na cor-
reta higienização dos veículos, 
obrigatoriedade do uso das 

máscaras por parte dos funcio-
nários e dos passageiros e reco-
mendação do uso do álcool em 
gel. Além desses cuidados, é re-
comendado aos usuários man-
ter a comunicação estritamente 
necessária durante a viagem, 
como forma de minimização 
da exposição e transmissão por 
meio de aerossóis e gotículas 
expelidas ao falar.

Em relação aos assentos, as 
empresas que operam linhas 
rodoviárias podem vender bi-
lhetes de passagem conforme 
a capacidade de poltronas dis-
poníveis. Elas devem manter 
sua frota em funcionamento 
em até um terço dos horários 
efetivos estabelecidos em ta-
bela de linha aprovada pela 
ARTESP e, dependendo da de-
manda, podem ampliar ou di-
minuir a porcentagem da frota 
mediante autorização expressa 
da agência.

“Desde o início da pandemia 
a ARTESP vem adotando medi-
das para alertar a população 
para a importância de não fazer 
viagens e fi car em casa. É uma 
maneira de garantir o bem-es-
tar e preservar a saúde de todos 
diante do cenário que estamos 
vivendo por causa da Covid-19”, 
explica Milton Persoli, Diretor 
Geral da ARTESP.

Pandemia provoca queda de 
passageiros e viagens reguladas 
pela ARTESP no primeiro 
semestre de 2020

Nos seis primeiros meses de 2020, a queda de passageiros foi de 
52,47%, enquanto as viagens sofreram redução de 46,64%; 

junho foi o mês de maior queda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 5.799, DE 1º DE JUNHO 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. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, 
conforme inciso I do art. 6º, alterada pela Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,

DECRETA: 

Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 690.550,85 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e 
cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), na Secretaria Municipal de Educação, no 
Departamento Administrativo e Financeiro,  em função do superávit fi nanceiro apurado 
em 2019 e adequação de ações neste exercício. A classifi cação orçamentária será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.20 Departamento de Administração e Financeiro 
2039 Merenda com Qualidade e Foco na Segurança Alimentar e Nutricional 
12.306.0010.95  3.3.90.30– Material de Consumo (1141)                       R$      259.956,35
12.306.0010.95  3.3.90.30– Material de Consumo (1142)                        R$      430.594,50

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 1º de junho 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 1º de junho de 2020.

                    Anderson Plínio da Silva Alves
                   Secretário de Negócios Jurídicos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1002294-75.2016.8.26.0445. O MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr. FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA RAQUEL TRINDADE PEREIRA FELIX - ME, CNPJ 18.179.156/0001-47, com endereço
à Rua Albino B. Monteiro Junior, 65, Centro, CEP 12400-340, Pindamonhangaba - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., alegando em síntese: que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 27.496,46 (maio de 2016), representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 530/9480909. Estando a executada em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de julho de 2020.

                               JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
04 + 05 / 08 / 2020
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Dia 13 de Agosto com única chamada as 19:30, com link que será 
disponibilizado no Grupo do Conselho 

Pauta:
Encerramento do mandato bienal 2017/2019
Eleições
Composição do novo mandato 2020/2022
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saúde
Pinda altera protocolo de atendimento para covid-19; 
Hospital Campanha será exclusivo para internações 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba está totalmente envolvida 
em busca das melhores opções 
de tratamento e prevenção para 
o covid-19, durante esta pande-
mia. Por isso, diariamente to-
das as situações que envolvem 
o covid-19 são vistas e revistas 
e, na próxima semana será mu-
dado o protocolo de atendimen-
to, ampliando o monitoramento 
dos pacientes positivados. 

O objetivo da mudança é 
prestar assistência precoce ao 
paciente positivo, incluindo exa-
mes diagnósticos que tenham 
capacidade de prever complica-
ções. Além disso o novo proto-
colo prevê internação precoce 
de pacientes do grupo de risco 
e com indicativo de gravidade 
de sintomas. Assim, se houver 
agravamento dos sintomas, re-
torno ao gripário ou outros fa-
tores que indiquem risco ao pa-
ciente, a internação hospitalar 
será recomendada pelo médico.

A secretária de Saúde da 
Prefeitura, Valéria dos Santos, 
informou ainda que o Hospital 
Campanha do Cidade Nova será 
voltado somente para atendi-
mento do covid-19, sendo um 
dos locais especialmente or-
ganizado para receber as in-
ternações e, desta forma, não 
realizando os atendimentos 
rotineiros. “Essas atitudes são 
preventivas, para evitar que a 
complicação repentina de ca-
sos leve o paciente a óbito”, 
explicou, lembrando que todas 
as ações estão em consonância 
com as orientações do prefeito 
Isael Domingues, que é médico.

Além da mudança de pro-
tocolo, com o aumento da ne-
cessidade de internações, a 
Prefeitura está constantemente 
revendo o número de leitos da 
cidade. Há duas semanas, com 
a porcentagem de ocupação de 
enfermaria chegando a 88%, 
foi solicitado pela Secretaria 
de Saúde o aumento de mais 

Cidade apresenta mais 22 casos de 
covid-19, 12 recuperados e um óbitoPrefeito Isael 

Domingues segue 
em recuperação

A Prefeitura de Pindamonhangaba atualizou as in-
formações sobre o quadro de saúde do prefeito Isael 
Domingues na tarde de segunda-feira (3).

Confira a íntegra do boletim emitido pelo InCor, 
onde o prefeito encontra-se internado desde a última 
sexta-feira (24).

BOLETIM MÉDICO Nº 8
PACIENTE ISAEL DOMINGUES
PREFEITO DE PINDAMONHANGABA/SP

O prefeito Isael Domingues, 53 anos, permanece inter-
nado no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clíni-
cas da FMUSP), para tratamento de sintomas de Covid-19 
em involução.

Durante o final de semana, ele apresentou quadro clí-
nico com melhora contínua. Nesse período, a diminuição 
progressiva de sua necessidade de suporte respiratório 
motivou o início da etapa de retirada do cateter de oxigê-
nio, atualmente em curso.

Diante da melhora contínua de seu estado geral, novo 
boletim médico somente será divulgado por ocasião da 
alta hospitalar ou no caso de reversão inesperada de qua-
dro clínico.

A Vigilância Epidemio-
lógica da Prefeitura divul-
ga, em seu boletim desta 
segunda-feira (3), 22 novos 
casos testados positivo para 
covid-19, 12 pacientes re-
cuperados e um óbito, de 
paciente do Alto Cardoso. A 
Prefeitura lamenta a morte 
e se solidariza com os fami-
liares. 

Os casos positivos são dos 
seguintes bairros: Água Pre-
ta, Azeredo, Castolira, Cen-
tro, Cícero Prado, Crispim, 
Galega, Jardim Regina, Kari-
na, Liberdade, Mantiqueira, 
Pasin, São Benedito e Terra 
dos Ipês.  

Os pacientes recuperados 
são dos bairros: Araretama, 
Cícero Prado, Crispim, Jar-
dim Eloyna, Jardim Regina, 
Karina, Maria Áurea, Mom-
baça, São Benedito, Socorro 
e Terra dos Ipês.

Com os números de hoje, 
Pinda chega a 914 pacientes 
testados positivos para co-
ronavírus desde o início da 
pandemia na cidade. Hoje, 
temos 59% de ocupação de 
leitos de enfermaria e 67% 
de ocupação de leitos de 

UTI, somando redes pública 
e particular. O índice de iso-
lamento na cidade está em 
52%.

A Prefeitura reforça, mais 
uma vez, que a pandemia não 
terminou e a população preci-
sa colaborar fazendo sua par-

te: evitando aglomerações, 
usando máscara, higienizan-
do as mãos constantemente 
e, principalmente, ficando 
em casa. O melhor “remédio” 
para o coronavírus ainda é a 
prevenção, por meio do dis-
tanciamento social.

Prefeitura divulga recomendações para pacientes curados de coronavírus

10 leitos de enfermaria pública 
na Santa Casa de Misericórdia e 
foram iniciadas as providências 
para aumentar a quantidade de 
leitos também no Cidade Nova. 
Assim, a partir de segunda-feira, 
o Hospital Campanha do Cidade 
Nova terá 20 leitos de enferma-
ria e 5 leitos preparados para 
emergência e cuidados mais in-
tensivos.  

Por isso, a partir de agora os 
moradores da região leste que 
apresentarem sintomas do ví-
rus não devem se dirigir para o 
Hospital de Campanha da Cidade 
Nova, pois o local funcionará com 
as portas fechadas para atendi-
mento exclusivo dos pacientes 
encaminhados dos gripários do 
Pronto Socorro, UPA Moreira 
César e UPA Araretama.

“A pandemia do covid-19 
exige ações muito dinâmicas 
de nossa secretaria, para um 
melhor acolhimento e trata-
mento dos pacientes. Continuo 
afirmando que nosso objetivo 
sempre é salvar vidas. E com 
essas medidas, acreditamos que 
poderemos tratar com maior 
grau de isolamento os pacien-
tes com necessidade de prolon-
gamento de permanência em 
enfermaria, além de manter os 
leitos nas outras unidades hos-
pitalares para pacientes menos 
graves. Lembrando que todas 
as ações são tomadas de acordo 
com orientação do médico res-
ponsável”, explicou a secretária 
de Saúde. 

Atualmente, Pindamonhan-
gaba conta com 27 leitos de 
UTI somente para covid-19, en-
tre hospitais públicos e priva-
dos, e 51 leitos de enfermaria 
somente para covid-19, tam-
bém somando públicos e par-
ticulares.

O novo coronavírus, causa-
dor da covid-19, chegou em Pin-
damonhangaba em 06 de abril, 
quando o primeiro morador 
da cidade foi testado positivo 
e soma hoje após quase quatro 
meses, um total de 892 pessoas 
infectadas. Deste total, o núme-
ro de pessoas consideradas re-
cuperadas e de alta médica já 
totaliza quase 430.

O município apresenta hoje, 
até o boletim divulgado no úl-
timo domingo (2), um índice de 
recuperação de 48%, índice de 
letalidade de 2,4% e o percen-
tual restante encontra-se em 
tratamento (domiciliar ou hos-
pitalar).

Estes dados são consistentes 
com os dados observados pelo 
mundo neste momento epide-
miológico que nos encontra-
mos.  

Como a doença é novidade 
para o mundo todo, sempre fica 
aquela dúvida: quando alguém 

pode ser considerado recupera-
do de covid-19?

A OMS considera que na 
maioria dos casos de covid-19, 
o tempo entre o início dos sin-
tomas e a recuperação é de 14 
dias, e a partir desta data o pa-
ciente é considerado curado.

Com o crescimento do núme-
ro de recuperados, a Secretaria 
de Saúde de Pindamonhangaba 
informa que o acompanhamen-
to desse grupo será intensifica-
do pelos profissionais da área, 
mas lembra que algumas regras 
precisam ser esclarecidas à po-
pulação.

“O paciente que fez trata-
mento domiciliar de covid-19 e 
cumpriu o seu isolamento de 14 
dias pode ficar seguro que não 
irá promover mais a transmis-
são. É normal que um ou outro 
sintoma, ainda leve, permaneça. 
Mas isso não é sinônimo de trans-
missibilidade”, afirma a pneu-
mologista Dra Mariah Prata.

Para essas situações de per-
sistência de sintomas, ela orien-
ta que o munícipe procure 
orientação de um profissional 
de saúde.

Outra informação importan-
te que devemos destacar é que 
o paciente recuperado de co-
vid-19 que more com outro fa-
miliar também positivado, após 
a quarentena de 14 dias não 
precisa mais permanecer isola-
do pois não transmitirá mais o 
vírus. “A recomendação é que 
ao sair, esse paciente recupe-
rado faça uma assepsia correta 
das mãos, utilize sempre rou-
pas limpas para evitar carre-
gar o vírus em suas vestes, ou 
objetos, e evite também o con-
tato com o outro familiar testa-
do positivo de sua casa devido 
a possibilidade de contaminar 
superfícies”.

Quadros diferenciados
Segundo os profissionais da 

saúde, as apresentações clínicas 
do covid-19 são muito variadas. 
Desde pessoas sem sintomas até 
muito graves, com necessidade 
de internação. 

Pacientes que tiveram pou-
cos sintomas, com um quadro 
parecido com um resfriado ou 
uma gripe, se recuperam bem e 
não costumam ter nenhum pro-
blema depois desses 14 dias. 

Outro quadro são os pacien-
tes com doença moderada, que 
precisaram de suporte hospita-
lar, porém sem a necessidade 
de unidade de terapia intensi-
va (UTI). Estes podem apresen-
tar sensação de cansaço e fadi-
ga por tempo mais prolongado 
por exemplo, mesmo após a 
alta. E para voltar às suas ati-
vidades normais acabam pro-
curando os serviços de saúde 
novamente para seu processo 
de reabilitação.

As consequências mais sé-
rias, e sequelas, têm sido obser-

vadas em pacientes que desen-
volvem os quadros graves da 
covid-19, e que estiveram em 
UTI. Nesse caso, as complica-
ções muitas vezes vão além 
do pulmão, como insuficiência 
renal e problemas de coagula-
ção, o que exige um período 
mais prolongado para recupe-
ração.

A pneumologista Dra Mariah 
Prata aconselha que os pacien-
tes recuperados que continuem 
apresentando sintomas, como 
cansaço e fadiga, busquem o 
serviço de saúde para acompa-
nhamento médico. 

O retorno às atividades e 
à prática de exercícios físicos 
deve ser lento e supervisiona-
do.

Para todos os casos recupera-
dos, as medidas de higiene devem 
sempre permanecer, como lavar 
as mãos (álcool em gel ou água e 
sabão), uso de máscaras e respei-
tar o distanciamento social.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.340, DE 19 DE JUNHO DE 2020.

Denomina de THEREZINHA DA PALMA BASTOS, a Viela 6 (seis), localizada na Rua Joaquim 
Antunes Bastos, no bairro Vila São Benedito, no Distrito de Moreira César.
 (Projeto de Lei nº 54/2020, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1° Fica denominada de THEREZINHA DA PALMA BASTOS, a Viela 6 (seis), localizada na Rua 
Joaquim Antunes Bastos, no bairro Vila São Benedito, no Distrito de Moreira César.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 19 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.341, DE 19 DE JUNHO DE 2020.

Denomina de DEOROTINA RAMOS FELÍCIO, a Viela 1 (um), localizada no bairro Vila São 
Benedito, no Distrito de Moreira César.
 (Projeto de Lei nº 51/2020, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1° Fica denominada de DEOROTINA RAMOS FELÍCIO, a Viela 1 (um), localizada no bairro Vila 
São Benedito, no Distrito de Moreira César.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.345, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Denomina de ZULEIKA ISIS DOS REIS a UBS – Unidade Básica de Saúde, no bairro Vila Rica.
 (Projeto de Lei nº 63/2020, de autoria do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas e do 
Vereador Rafael Goffi Moreira e subscrita pelo Vereador Felipe César – FC)

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

Art. 1° Fica denominada de ZULEIKA ISIS DOS REIS a UBS – Unidade Básica de Saúde, no bairro 
Vila Rica. 

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

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 07/07/2020, ao contrato 053/2017, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exame de 
ultrassonografia obstétrica e exames de ultrassonografia obstétrica morfológica com 
doppler”, para prorrogação até 09/07/2021, e reajuste de 2,3790 conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor para R$ 328.359,59, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio 
Prates da Fonseca. 

PREGÃO Nº 127/2018 (PMP 20718/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 15/07/2020, ao contrato 088/2019, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnósticos 
por imagem radiológica com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra por 
profissionais especializados necessários à execução dos serviços, impressão de imagens e 
emissão de laudos médicos, pelo período de 12 meses”, para prorrogação até 25/07/2021, 
e reajuste de 3,5019% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para 
R$ 445.515,69, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Ambrósio & Ambrósio Radiologia Ltda EPP, o Sr Domício Ambrósio Filho.

*** 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:

PREGÃO Nº 079/2020 (PMP 3734/2020) 
Para “contratação de empresa em prestação de serviços automotivos em geral, para 
manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição, sem exclusividade, 
de peças, e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias 
de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba/SP, por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
19/08/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2020 (PMP 4220/2020) 
Para “aquisição de suporte tubular galvanizado para sinalização vertical em solo, no 
município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 18/08/2020 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2020 (PMP 4388/2020) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios carnes para preparo da alimentação escolar”, com 
entrega dos envelopes até dia 24/08/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

01.04.41 | 26.782.0016.2104 | 03 | 420.0000 | 3.3.90.39.00
695 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 180.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
789 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 750.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
01.09.20 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.32.00
986 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.003.200,00

01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.32.00
988 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 668.800,00

01.05.20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

01.05.20 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.32.00
947 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 320.000,00

01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.32.00
105
1

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 384.000,00

3.306.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

01.05.50 | 04.126.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
145 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -220.000,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.306.0010.2039 | 01 | 100.0004 | 3.3.90.30.00
973 3.3.90.30.00 Material de Consumo -50.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
288 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -300.000,00

01.09.40 | 12.361.0012.2045 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
295 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -150.000,00

01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.30.00
311 3.3.90.30.00 Material de Consumo -40.000,00

01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.39.00
314 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -200.000,00

01.09.40 | 12.365.0011.1008 | 01 | 213.0000 | 4.4.90.51.00
316 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -402.000,00

01.09.40 | 12.365.0011.1009 | 01 | 212.0000 | 4.4.90.51.00
317 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -400.000,00

01.09.40 | 12.366.0011.2040 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
327 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -100.000,00

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 01 | 301.0000 | 4.4.90.51.00
103
2

4.4.90.51.00 Obras e Instalações -384.000,00

01.05.60 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO

01.05.60 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
951 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -100.000,00

01.04.41 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

01.04.41 | 26.782.0016.2106 | 03 | 450.0000 | 3.3.90.39.00
700 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -180.000,00

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL

01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
782 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -750.000,00

01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.09.10 | 12.122.0010.2007 | 01 | 200.0000 | 3.3.90.33.00
965 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção -30.000,00

-3.306.000,00Total Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5801, de 3 de junho 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 5º,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do Município de 
Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 3.306.000,00 (três milhões trezentos e seis 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, 3 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 3 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº6.337, DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a Utilização de Avisos Sonoros para Atendimento de Pessoas com Deficiência 
Visual.
(Projeto de Lei nº 36/2020, de autoria da Vereadora Gislene Cardoso - Gi)

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

Art. 1° Os estabelecimentos públicos e privados que se utilizam de senhas no atendimento 
ao público ficam obrigados a disponibilizar aviso sonoro para as pessoas com deficiência 
visual.
Parágrafo único. Os estabelecimentos terão o prazo de 6 meses para se adequarem.

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

Pindamonhangaba, 09 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                 
Prefeito Municipal      

             
Fabrício Augusto Pereira 

Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 09 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.338, DE 19 DE JUNHO DE 2020.

Denomina de ANTONIO PEREIRA CESAR, a Viela 3 (três), localizada no bairro Vila São 
Benedito, no Distrito de Moreira César.
(Projeto de Lei nº 52/2020, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1° Fica denominada de ANTONIO PEREIRA CESAR, a Viela 3 (três), localizada no 
bairro Vila São Benedito, no Distrito de Moreira César.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 19 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.339, DE 19 DE JUNHO DE 2020.

Denomina de JOSÉ CANDIDO ALVES, a Viela 5 (cinco), localizada no bairro Vila São 
Benedito, no Distrito de Moreira César.
(Projeto de Lei nº 53/2020, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1° Fica denominada de JOSÉ CANDIDO ALVES, a Viela 5 (cinco), localizada no bairro 
Vila São Benedito, no Distrito de Moreira César.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 de junho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

                   Marcela Franco Moreira Dias
                   Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 19 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.817, DE 02 DE JULHO 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. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme 
inciso I do art. 6º, alterada pela Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,

DECRETA: 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 418.886,88 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais e oitenta e oito centavos) na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento 
de Atenção Básica à Saúde, na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, no 
Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional e na Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, no Fundo Municipal de Cultura, em função do superávit financeiro 
apurado em 2019 e adequação de ações neste exercício. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059 Manutenção da Atenção Básica
10.301.0014.95  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1100)        R$     66.000,00

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional 
2089 Gestão de Modernização do Parque de Iluminação 
15.452.0017.91  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1161)       R$   350.000,00

17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
17.21 Fundo Municipal de Cultura
2051 Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais
13.392.0013.92  3.3.90.36– Outros Serv. Terceiros Pessoa Física (1162)            R$       2.020,82
13.392.0013.92  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1163)        R$          866,06

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020.
               

Dr. Isael Domingues                                          
Prefeito Municipal                                            

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (SEDPcD) 
e Secretaria de Estado de Cultu-
ra e Economia Criativa, realiza 
nesta quinta-feira (6), às 17h 
(Horário de Brasília), o Webi-
nário Internacional Cultura 
Acessível: boas práticas e novas 
possibilidades". Iniciativa tem 

como objetivo promover boas 
práticas e experiências de re-
cursos de acessibilidade e inclu-
são para melhorar o acesso da 
pessoa com deficiência à cultu-
ra e suas ações.

Contando com o apoio do 
Memorial da Inclusão e da Es-
cola de Gente, o evento também 
abrange a experiência e abor-
dagem internacional do tema, 

pensando na abertura de opor-
tunidades do ambiente virtual 
pós-pandemia.

Nesse sentido, com a mediação 
da Secretária Estadual dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
Célia Leão, os painelistas tratarão 
sobre diversas reflexões necessá-
rias e debates relevantes desde 
cases internacionais, acessibilida-
de e desafios dentro da temática.

O Webinário contará com a 
presença do painelista Sérgio Sá 
Leitão (Secretário de Estado de 
Cultura e Economia Criativa), 
Cláudia Werneck (Escola de Gen-
te), Eduardo Saron (Instituto Itaú 
Cultural), Fabiana Duarte de Pau-
la (Setor de Cultura da UNESCO 
- Headquarter Paris), represen-
tantes da Cooper Rewit Museum 
(New York) e Smithsonian Insti-

tution (Washington D.C).
A transmissão será acessí-

vel, contará com intérprete de 
libras, legenda em tempo real 
e tradução para a língua portu-
guesa. As inscrições são limita-
das e gratuitas. Para o cadastro, 
mais informações e apresen-
tações dos palestrantes, acesse 
o link: http://forms.gle/4Rwua-
fhKQPoKdpCs5 .

Estado promove “Webinário 
Internacional Cultura Acessível: 
boas práticas e novas possibilidades”
Iniciativa é fruto da parceria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa



   
 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.364, DE 30 DE 
MAIO DE 2020.

Altera a Portaria Geral nº 5.245, de 13 de 
agosto de 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos 
do requerimento do interessado, através 
do Protocolo nº 7.938/2020;

R   E   S   O   L   V   E:

Art. 1º Alterar o art. 1º e inciso I da  Portaria 
Geral nº 5.245, de 13 de agosto de 2019, 
que aprova o Loteamento Residencial 
e Comercial  “Ipiranga”, o qual passa a 
vigorar com a denominação: “Loteamento 
Residencial Bosque da Imperatriz”

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2020.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                       

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Obras e Planejamento

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

          
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

              
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.384, DE 02 DE 
JULHO DE 2020

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de 
janeiro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 4.986, de 23 
de fevereiro de 2018,  para  que  conste que 
as nomeações referem-se ao Chamamento 
Público nº 001/2018 (Educação).

Art. 2º Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 
4.986/2018, para cessar a nomeação da Sra. 
Luciana de Oliveira Ferreira como Gestora 
de Parceria da Educação do Município de 
Pindamonhangaba, objeto do Chamamento 
Público nº 001/2018, e nomear a Sra. Elaine 
de Abreu Prolungatti.

Art. 2º Alterar o inc. I do art. 3º da Portaria 
Geral nº 4.986/2018, para cessar a nomeação 
da Sra. Ione de Almeida Barbosa como 
membro da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação das parcerias firmadas no 
Chamamento Público nº 001/2018, e nomear 
a Sra. Francine Correa Domingues.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de abril de 2020.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020.
 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 

julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

               
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.385,  DE 02 DE 
JULHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de 
janeiro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 5.049, de 
18 de julho de 2018,  para que  conste como 
Comissão de Monitoramento e Avaliação 
de Parcerias referente ao Processo nº 
3457/2018.

Art. 2º  Cessar a nomeação do Sr. Júlio César 
Augusto do Valle como membro da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação de Parcerias – 
Processo nº 2457/2019 e Gestor da Parceria 
e nomear a Sra. Tayla Catalina Zarzur Lopes.

Art. 2º Cessar a nomeação da Sra. Ione de 
Almeida Barbosa como membro da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação de Parcerias 
- Processo nº 3457/2019 e nomear a Sra. 
Roselaine Moreira de Almeida.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de abril de 2020.

Pindamonhangaba,  02 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.386, DE 02 DE 
JULHO DE 2020

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de 
janeiro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 5.059, de 
02 de agosto de 2020,  para que conste 
“Comissão de Monitoramento e Avaliação 
de Chamamento Público nº 006/2018 
(Educação)”.

Art. 2º Cessar a nomeação da Sra. Sra. 
Luciana de Oliveira Ferreira como Presidente 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Chamamento Público nº 006/2018 e 
nomear a Sra. Elaine de Abreu Prolungatti.

Art. 3º Cessar a nomeação dos membros 
a seguir indicados da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação de Chamamento 
Público nº 006/2018:
- Ana Silvia Gonçalves de Albuquerque
- Ione de Almeida Barbosa
- Miriam Alves da Silva

Art. 4º  Nomear os membros a seguir 
indicadas para comporem a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação de Chamamento 
Público nº 006/2018:
- Ana Maria Caetano do Santo 
- Edma Cardoso Bacelar Silva 
- Francine Correa Domingues 
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
- Marta do Nascimento Bicho de Freitas 
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de abril de 2020.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020.
 

Dr. Isael Domingues                               
Prefeito Municipal   

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.387, 02 DE JULHO 
DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de 
janeiro de 2018, 
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 3º da Portaria Geral nº 
5.246, de 27 de agosto de 2019, que nomeia 
membros da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação das Parcerias firmadas no 
Chamamento Público nº 002/2019, para 
cessar a nomeação da Sra. Ione de Almeida 
Barbosa como membro e nomear a Sra. 
Marta do Nascimento Bicho de Freitas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de abril de 2020.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de julho de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.388, 02 DE JULHO 
DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei 
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de 
janeiro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 3º da Portaria Geral nº 
5.268, de 31 de outubro de 2019, que nomeia 
a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
das Parcerias firmadas no Chamamento 
Público nº 003/2019, para cessar a nomeação 
da Sra. Ione de Almeida Barbosa como 
membro e nomear a Sra. Rosalina de Fátima 
dos Santos Picolo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de abril de 2020.

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.389, DE 03 DE 
JULHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do §1º do art. 1º do 
Decreto Municipal nº 5.752, de 16 de março 
de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º  Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 
5.342, de 26 de março de 2020, que constitui o 
Comitê e Gabinete de Crise para Prevenção 
e Monitoramento aos Efeitos do Coronavírus 
(COVID-19), e incluir os seguintes membros:

“Art. 1º....
Ana Paula Pedersoli
André Marcos Pereira
Flávio Muassab Silva Lima
Vicente Correa da Silva”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos em 03 julho de  2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.391, DE 09 DE 
JULHO DE 2020.
 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei 
nº 4.492, de 03 de outubro de 2006, em 
seu artigo 4º, alterada pela Lei nº 5.230, 
de 02 de agosto de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 5.288, 
de 03 de dezembro de 2019, que nomeia 
o  CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
2019/2021, nos representantes a seguir 
indicados que passam a vigorar:

I - REPRESENTANTES DO GOVERNO 
MUNICIPAL:

SECRETARIA DE NEGÓCIOS 
JURÍDICOS
Titular: Juliana Machado de Oliveira 

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL

FUNDAÇÃO JOSÉ CARLOS DA ROCHA
Titular:  Vinicius Mamede 
Suplente:    Renata Ramos Linhares 
Mamede

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 09 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 09 

de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 11.005, DE 
17 DE JUNHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, e 
em razão do parecer da Comissão, 
Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 011/2019 
para dar continuidade à apuração do 
processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de 13 de 
junho de 2020, sejam concluídos os 
trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 13 de junho 
de 2020. 

Pindamonhangaba, 17 de junho de 
2020.

Dr. Isael Domingues Prefeito 
Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de 

Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

17 de junho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

SNJ/ata/ Memorando nº 16.721/2020-Digital

Reprodução/Internet

geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.346, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Denomina de RITA MARIA DE OLIVEIRA 
a Rua do Pátio da Igreja do Loteamento 
Cidade Nova.
 (Projeto de Lei nº 65/2020, de autoria do 
Vereador Janio Ardito Lerario)

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

Art. 1° Fica denominada de RITA MARIA 
DE OLIVEIRA a rua do Pátio da Igreja do 
Loteamento Cidade Nova, que interliga a 
Avenida Manoel César Ribeiro e a Rua 
São Luiz do Paraitinga. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues   
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e 

Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 06 

de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.345, DE 31 DE 
MARÇO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições e nos termos da Lei 
nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, 
Resolve NOMEAR  os senhores a seguir 
indicados para os cargos de provimento 
em comissão, a partir de 30 de março de 
2020. 

- Marcelo Ribeiro Martuscelli
  Secretário Municipal de Governo

- João Henrique Ferrari Gontijo
  Secretário Municipal de Habitação.

Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 30 de março de 2020.

Pindamonhangaba, 31 de março de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de 
março de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.399, DE 28 DE JULHO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Flávio Muassab Silva Lima, matrícula 
851011, para representar a Prefeitura Municipal perante o 1º e o 2º Cartório de Notas de 
Pindamonhangaba para fins de requerimento e assinatura de Atas Notariais. 

Esta portaria entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos até 31 de dezembro de 
2020.

Pindamonhangaba, 28 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 28 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.833, DE 30 DE JULHO DE 2020.

Estende as medidas de quarentena.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que 
institui o Plano São Paulo,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar objetivamente as medidas restritivas 
aplicadas em âmbito municipal com aquelas que vêm sendo adotadas em nível estadual, 
as quais guardam em comum a necessidade de promover e preservar a saúde pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica estendida até 10 de agosto de 2020 a vigência das medidas de quarentena 
previstas nos Decretos nº 5.789, de 15 de maio de 2020, nº 5.797, de 31 de maio de 2020, 
com suas alterações, e nº 5.805, de 12 de junho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 31 de julho de 2020, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos 
Secretária Municipal de Saúde

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 30 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.831, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o §3º do art. 167 da Constituição Federal, inc. III do art. 41 e 
art.  44 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e,

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

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO um crédito extraordinário no valor de  R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, referente 
ao repasse do Governo Federal destinado às ações de saúde para o enfrentamento do 
Coronavírus – Covid 19, conforme portaria nº 1.666 de 01 de julho de 2020. A classificação 
orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.30   Departamento de Atenção Especial
2110    Enfrentamento da Emergência COVID 19
10 302 0014.5  3.3.90.39 –  Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (1170)  R$  600.000,00

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

Pindamonhangaba, 29 de julho 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 29 de julho de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-feira 
(3) a homologação do novo cur-
rículo para o ensino médio em 
São Paulo, o primeiro estado do 
Brasil a construir o documento 
determinado pela lei de reforma 
do ensino médio, sancionada em 
2017. O currículo foi aprovado 
dia 29 de julho, por votação unâ-
nime, pelo Conselho Estadual da 
Educação de São Paulo. 

“O objetivo é criar uma es-
cola que dialogue com a reali-
dade atual da juventude, que 
se adapte às necessidades dos 
estudantes e os prepare para 
viver em sociedade e enfren-
tar os desafios de um mercado 
de trabalho dinâmico. Essa é a 
proposta do novo ensino médio 
de São Paulo”, disse Doria. 

O novo currículo terá 12 op-

ções de cursos, os itinerários 
formativos, e permitirá aos alu-
nos escolher as disciplinas com 
as que mais se identifiquem. A 
previsão é de que o currículo 
seja implementado progressi-
vamente aos alunos da 1º sé-
rie do ensino médio em 2021. 
Em 2022, para os estudantes da 
2º série, e consequentemente, 
para a 3ª série no ano de 2023. 

 O currículo está alinhado à 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) do ensino médio, homolo-
gada pelo próprio Rossieli Soares 
quando ocupou o cargo de Minis-
tro da Educação, em dezembro de 
2018. “É mais um passo de uma 
longa caminhada. São Paulo sem-
pre foi referência quando se fala 
em construção curricular e vai 
servir de grande exemplo. Nosso 
bônus demográfico acaba agora, 

entre o final do ano de 2022 para 
2023. Começamos a virar a chave 
e teremos menos jovens, por isso, 
formá-los cada vez melhor será 
ainda mais importante para o 
nosso país”, avaliou o Secretário. 

O processo de construção do 
currículo foi iniciado em 2019 
com uma pesquisa entre 140 
mil estudantes e 70 mil profis-
sionais da rede. Também foi 
debatido em seminários e por 
meio de consulta pública. Vinte 
e sete redatores participaram. 

Estrutura do currículo 
O currículo do ensino médio 

paulista está estruturado em 
3.150 horas, distribuídas em um 
período de três 
anos. Do mon-
tante total da 
carga horária, 

1.800 horas são destinadas à for-
mação básica e o restante, 1.350 
horas, é referente aos itinerários 
formativos. Estes itinerários te-
rão mais do que a carga mínima 
prevista na legislação. 

Na formação geral básica, os 
estudantes terão os componentes 
curriculares divididos em áreas 
de conhecimento como lingua-
gens e suas tecnologias (língua 
portuguesa, artes, educação físi-
ca e língua estrangeira); matemá-
tica; ciências humanas e sociais 
aplicadas (história, geografia, fi-
losofia e sociologia); e ciências da 
natureza e suas tecnologias (bio-
logia, química e física). 

Na carga horária referente 

aos itinerários formativos, o es-
tudante precisa escolher uma ou 
duas áreas de conhecimento da 
formação geral para aprofundar 
seus estudos, ou ainda, a forma-
ção técnica e profissional para se 
especializar. Os componentes do 
programa Inova Educação tam-
bém farão parte dos itinerários 
formativos, com as disciplinas 
de eletivas (educação financeira, 
teatro, empreendedorismo), pro-
jeto de vida (aulas que ajudam o 
estudante na gestão do próprio 
tempo, na organização pessoal, 
no compromisso com a comu-
nidade) e tecnologia e inovação 
(mídias digitais, robótica e pro-
gramação).

SP é o primeiro estado do Brasil a 
homologar o novo currículo do ensino médio 

Programa vai ser implementado nas escolas da rede estadual de SP de forma gradual; início será em 2021 com a 1ª série do ensino médio 
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zeladoria
Novas lombadas são implantadas 
no Mantiqueira e Cidade Nova

Outra demanda dos morado-
res e que vem sendo atendida 
para gerar mais segurança no 
trânsito é a implantação de lom-
badas. Através dos serviços da 

Secretaria de Obras, foram im-
plantadas novos dispositivos de 
redução de velocidade no Distrito 
de Moreira César (na antiga Rua 
40 do Residencial Mantiqueira) 

e também no bairro da Cidade 
Nova (Rua XV de Novembro que 
recebeu quatro unidades). O Dep-
tran já está programando para 
realizar a pintura das mesmas.

Para segurança dos pedestres, foram implantadas novos dispositivos de redução de velocidade

Trânsito realiza pintura de 
sinalização no Cidade Jardim, 
Ouro Verde e Distrito Industrial

Quadras do Pasin e Vale das Acácias são revitalizadas

Outra prioridade da Prefei-
tura de Pindamonhangaba vem 
sendo o paisagismo de espaços 
e prédios públicos. Através do 
trabalho da Secretaria de Meio 
Ambiente, diversas ações estão 
gerando um novo visual de 
espaços e prédios públicos que 
vêm recebendo projetos paisa-
gísticos.

Recentemente o anexo da 

nova unidade de saúde no bairro 
Ribeirão Grande recebeu os 
serviços de jardinagem e agora 
na última semana a unidade do 
Centro de Especialidades Odon-
tológicas (CEO), localizado no 
bairro do Crispim, que foi total-
mente reformada, também está 
com novo jardim trazendo mais 
harmonia ao espaço utilizado 
pela população.

Com o objetivo de reduzir os 
índices de acidente de trânsito, o 
Deptran vem realizando a pintura 
de sinalização horizontal de trân-
sito nas vias públicas, bem como 
revitalizando a sinalização verti-
cal em diversos pontos, como nos 
bairros Boa Vista e Araretama.

A pintura de solo foi realiza-
da em diversas ruas dos bairros 

Cidade Jardim e Ouro Verde e no 
acesso principal ao Distrito In-
dustrial Dutra (av. Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso).

Na Avenida Alcides Ramos 
Nogueira, foi finalizado a revita-
lização da ciclofaixa em frente 
ao condomínio Splendore, dando 
mais segurança aos ciclistas que 
utilizam essa via.

A pintura de solo foi realizada em diversas ruas dos bairros

Paisagismo de prédios e espaços 
públicos também recebem atenção

Equipamentos públicos que vêm recebendo projetos paisagísticos

Dando continuidade ao trabalho 
de zeladoria, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da Secreta-
ria Municipal de Esportes e Lazer 
(Semelp), realizou a revitalização de 
mais dois espaços esportivos: quadra 
do Vale das Acácias e do Residencial 
Pasin, ambos no Distrito de Moreria 
César. 

Além da revitalização do espaço 
esportivo foram realizados também 
os serviços de corte de grama, lim-
peza geral dos gramados e da praça 

ao entorno da quadra. Agora já são 
27 quadras esportivas revitalizadas 
somente neste ano.

“Como nossos ginásios e centros 
esportivo não estão atendendo a 
população em virtude da pandemia, 
conversamos com os servidores e cria-
mos uma equipe de manutenção, que 
abraçou a causa e está realizando um 
excelente trabalho”, afirmou o secretá-
rio de Esportes, Antônio Macedo.

Receberam as melhorias as 
quadras esportivas dos bairros: Bela 

Vista, Moreira César, Vila São José, 
Residencial Andrade, Campo Belo, Vila 
Rica, Alto Tabaú, Campos Maia, Maria 
Áurea, Quadra Coberta, Mombaça, 
Cícero Prado (CDHU Moreira César), 
Cruz Grande, Bonsucesso, Ipê I, Mo-
rumbi, Mantiqueira, Bem Viver, Jardim 
Imperial, Cidade Jardim e ainda a área 
da piscina do Centro Esportivo Cidade 
Nova, Estádio de Futebol CE João do 
Pulo, Centro de Treinamento Luiz Caloi 
, Centro de Treinamento Raquelzão e 
Sala de Ginástica  CE João do Pulo.

Quadra do Residencial Pasin, no Distrito de Moreira César, após serviço de revitalização

Vila Suíça, Beira Rio e Castolira 
receberam serviços de limpeza geral

Os serviços 
de limpeza em 

espaço público e 
poda de mato alto 

aconteceram na 
última semana 

nos bairros Vila 
Suíça (em frente a 

rotatória do bairro, 
próximo ao Anel 

Viário), Beira Rio 
(próximo à ponte 
do Rio Paraíba) e 

no Castolira, de 
onde saíram diver-
sos caminhões com 

resto de entulho e 
lixo, depositados 

irregularmente
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