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Prefeitura abre inscrições para 
processo seletivo para estágio

A prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu processo se-
letivo para contratação de es-
tagiários para trabalharem na 
administração municipal. As 
vagas são para cadastro de re-
serva. As inscrições são gratui-
tas e todo o processo de inscri-
ção e prova será feita online.

São diversas vagas para cur-
sos de Nível Superior e também 
para o Ensino Médio.

Os interessados podem con-
ferir todas as informações no 
edital publicado nesta edição 
do jornal.

PÁG. 5

As inscrições e provas on-line serão recebidas somente pelo site: www.ciee.org.br, de 9 a 19 de outubro, incluindo sábados, domingos e feriados

PÁG. 2

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Pindamonhangaba abre, na pró-
xima semana, o prazo para rematrículas na rede municipal de ensino referente 
ao ano leti vo de 2021.

Para alunos já matriculados na rede, a rematrícula acontece de 15 a 23 de 
outubro, caso em que é preciso conferir na escola ou creche da criança a lista-
gem para confi rmar a matrícula (Infanti l II, Pré I, Pré II).

Para estudantes que estão fora da rede, o período é de 15 a 25 de outubro. 
O responsável pelo aluno deve acessar  htt p://prematricula.apus.info para rea-
lizar a pré-matrícula da criança. Mais informações na matéria completa.

Começa rematrícula na Rede 
Municipal de Ensino para 2021

A matrícula na Rede Municipal somente pode ser efetuada pelos responsáveis legais do estudante

Escola de Pinda fi ca 
entre as 10 melhores 
de São Paulo no 
Ensino Fundamental II

A Escola Estadual Prof. Ismê-
nia Monteiro de Oliveira fi cou 
entre as 10 melhores escolas da 
rede estadual no Ensino Fun-
damental II em 2019, segundo 
o IDEB – Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica.

Com 6,9 pontos, a escola de 
Pindamonhanga alcançou o dé-
cimo lugar em comparação com 
quase 3 mil unidades do Ensino 
Fundamental II no Estado de 
São Paulo.

EE Professora Ismênia colocou 
Pindamonhangaba em destaque entre as 
cidades do Estado de São Paulo

Fornecimento 
energia na praça 
do Centro será 
interrompido no 
próximo dia 13

2PÁG. 

Pinda tem 9 novos 
casos de covid-19 
e 37 pacientes 
recuperados

A Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba 
divulgou, na quinta-feira 
(08), 9 casos novos de 
covid-19 e 37 pacientes 
recuperados. Com os nú-
meros de hoje, Pinda chega 
a 2492 pacientes testados 
positi vos para coronavírus 
desde o início da pandemia 
na cidade. Hoje, temos 
29% de ocupação de leitos 
de enfermaria e 22% de 
ocupação de leitos de UTI, 
somando redes pública 
e parti cular. O índice de 
isolamento na cidade está 
em 39%.

PÁG. 7

Divulgação

Divulgação

Nova Gokula 
promove retiro 
durante feriado

Localizada no bairro Ribeirão 
Grande, a Fazenda Nova Goku-
la promoverá o retiro espiritual 
“Vida e Equilíbrio entre os dia 10 
a 12 de outubro. 

Da programação, destaque 
para o workshop de yoga e me-
ditação, com Maurício Gaggero e 
Elisa Franca. Serão três dias de 
imersão para iniciantes na práti-
ca de yoga. Além das aulas, estão 
programadas atividades como 
alimentação consciente, banho 
de rio, caminhada ecológica e 
ecoaventura, terapias e massa-
gens, entre outras.

O retiro busca restabelecer o 
equilíbrio no dia a dia, integran-
do a saúde física, mental e espi-
ritual. 
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A Senhora dos Gatosbeirava 
os oitenta anos. Tinha cabeleira 
branca desgrenhada, roupa sem-
pre amarrotada e arrastava uma 
das pernas. Herdeira de pequena 
fortuna não se casara, pois o amor 
de sua juventudeviajara à Europa a 
negócios, prometendodesposá-la 
assim que retornasse.Para supor-
tar a espera interminável vivia com 
128 felinos. 128, não! 130 ou 140. 
Não sei. Ninguém sabe. Somen-
te ela, talvez, soubesse o número 
exato. 

Morava numa casa antiquíssi-
ma, de terreno largo.Quem passa-
va pela rua via gatos no telhado, 
na janela, à porta, entre os vasos 
de avencas e rendas portuguesas. 
Gatos espreguiçando nas gramíne-
as, correndo atrás de passarinhos. 
Gatos vira-latas, siameses, persas, 
angorás, de todas as cores, de todo 
tipo de pelagem. Depois de déca-
das de convívio, aprendeu a língua 
dos gatos e a instituiu como idioma 
oficial naquele lar.

Saía esporadicamente, sempre 
acompanhada pela procissão de 
gatos.Devido ao aspecto medo-
nho, algumas pessoasalcunharam-

na de bruxa e, por isso, fugiam 
dela. Outras se limitavam a gritar 
palavrões quando se deparavam 
com a calçada congestionada pela 
gataria. Poucos eram aqueles que 
a admiravam pelo amor aos gatos. 
Entretanto, quando a excentricida-
de da mulher se internacionalizou 
e a cidade ficou famosa, os muní-
cipesse encheram de orgulho para 
falar da Senhora dos Gatos aos tu-
ristas e à imprensa. 

De um tempo pra cá, ela pas-
sou a cuidar mais de si. Aloirou os 
cabelos e abandonou os amarro-
tados.Semanas atrás,se dirigiu à 
única capela da cidade para tratar 
de assunto importante: pedir ao 
padre que a casasse com um...  

- Gato? 
- Sim, padre. Um gato lindo que 

apareceu lá em casa.
“Coitadinha. Perdeu o juízo.” – 

pensou o padre que nunca negou 
um pedido na vida.

Depois disso, a notícia se espa-
lhou como raio. No dia do enlace, 
na hora marcada,entrouna cape-
linha um homem em passos miú-
dos,segurando almofada dourada. 
Sobre a almofada, belíssimo gato 

BritishiShorthairenfeitado com la-
çono pescoço. Tão logo o homem 
se estabeleceu com o animal no al-
tar, a Senhora dos Gatos entrou ao 
som da marcha nupcial tocada na 
viola caipira pelo sacristão. Ao fim 
da melodia, o padre iniciou a ceri-
mônia falando sobre o amor que 
São Francisco de Assis dedicava aos 
animais. Disse que o mesmo amor 
emanava da Senhora dos Gatos. 

As paredes dacapelinha,abar-
rotada de gente e gatos,tremiam.A 
maioria se acotovelava a fim de 
buscar melhor visão do altar. Dian-
te da perturbação da ordem, o pa-
dre encurtou a cerimônia: “Eu vos 
declaro: marido e mulher”.

O dono da quitanda, escarne-
cedor de nascença, gritou:

- Beija! Beija! Beija! Agora o 
gato já é seu marido!

A Senhora dos Gatos se apos-
sou da almofada e pousou breve 
beijo nacabeça do gato. Em se-
guida entregou a almofada com o 
BritishiShorthairao padre e...mer-
gulhouum beijo pornográfico no 
homem que trouxera o gato. 

Finalmente, o amor da juventu-
de cumprira a promessa.

Proseando
Maurício Cavalheiro

O autor é escritor, 
membro da APL-Academia 

Pindamonhangabense 
de Letras e da UBT-União 

Brasileira de Trovadores – 
seção Pindamonhangaba. 

Colaborador no jornal Tribuna 
do Norte desde 1986

EDP vai interromper 
energia na praça 
central dia 13

O Governo de São Paulo anunciou na 
quarta-feira (7) o início da testagem de in-
fecções por coronavírus na rede estadual 
de ensino. O procedimento será realizado 
ao longo deste mês e prevê, inicialmente, 
alcance de 10 mil estudantes e 9,3 mil pro-
fissionais da educação das escolas estadu-
ais.

Inicialmente, os testes serão feitos em 
alunos e profissionais de cem escolas, dis-
tribuídas em 20 cidades em diversas regi-
ões do estado. A seleção das unidades es-
colares participantes será feita por sorteio.

Em cada escola, serão testados cem alu-
nos e todos os servidores. A aplicação de 
testes RT-PCR também será estendida a 
pessoas sem sintomas devido à possibilida-
de de infecções em fase inicial de contágio.

“Com esta medida, poderemos diagnos-
ticar eventuais casos de COVID-19 no am-
biente escolar e brevemente recomendar o 
isolamento social para recuperação plena 
da saúde da pessoa, evitando também que 
o vírus seja transmitido a outras pessoas 

A SENHORA DOS GATOS

Governo de SP vai testar 19,3 mil 
alunos e profissionais da Educação

que convivem nestas unidades”, disse o Secretário de 
Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O objetivo é identificar a frequência de contágio pelo 
novo coronavírus durante o período de volta às aulas 
presenciais - o retorno acontece a partir desta quarta, 
de forma opcional, para alunos do ensino médio e Edu-
cação de Jovens e Adultos. A medida está condicionada 
a autorizações das prefeituras e aprovação de planos de 
retomada de cada unidade na Secretaria da Educação.

A aplicação de testes RT-PCR também será estendida 
a pessoas sem sintomas

Na próxima terça-feira 
(13), haverá interrupção 
no fornecimento de ener-
gia elétrica na Praça Mon-
senhor Marcondes, entre 
12h40 e 14h10. 

A EDP Bandeirante vai re-
alizar serviços de manuten-
ção da rede elétrica no local 

e outros pontos próximos.
Caso o semáforo entre 

as ruas dos Andradas e Dr.
Jorge Tibiriçá/10 de Julho 
seja afetado, haverá agen-
te de trânsito organizando 
o fluxo de veículos.

Para mais informações, fa-
vor ligar para 0800-721 0123.

Vigilância Epidemiológica de Pinda 
divulga 9 novos casos de covid-19 
e 37 pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba divulgou, 
na quinta-feira (08), 9 casos no-
vos de covid-19 e 37 pacientes 
recuperados. 

Os novos casos são de mora-
dores dos seguintes bairros: Ara-
retama, Bela Vista, Borba, Bosque, 
Cidade Jardim, Goiabal, Jardim 
Resende, Mombaça, Pasin.

Os pacientes recuperados 
são dos bairros: Alto do Tabaú, 
Araretama, Azeredo, Bem-vi-
ver, Campinas, Castolira, Cen-
tro, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Cruz Pequena, 
Galega, Karina, Laerte Assun-
ção, Mantiqueira, Maria Áurea, 
Maricá, Mombaça, Moreira Cé-
sar, Padre Rodolfo, Parque das 
Palmeiras, Shangrila, Vila Rica, 
Vila São Benedito.

Com os números de hoje, Pin-
da chega a 2492 pacientes testa-
dos positivos para coronavírus 
desde o início da pandemia na 
cidade. Hoje, temos 29% de ocu-
pação de leitos de enfermaria 
e 22% de ocupação de leitos de 
UTI, somando redes pública e 
particular. O índice de isola-
mento na cidade está em 39%.

De acordo com o Plano São 
Paulo, Pindamonhangaba está 
na faixa amarela, mas todos os 
cuidados devem ser tomados 

para o retorno consciente. Evite 
aglomerações, use máscara, hi-
gienize as mãos constantemen-
te. Faça a sua parte e proteja-se.

Novos rumos
Vemos nesta edição que o Novotec foi ampliado 

em Pindamonhangaba e em várias cidades 
do Estado. Se, de um lado, governantes têm tentado 
manter a chama do estudo acesa para os jovens, 
de outro, são inúmeros os desafios pelos quais os 
estudantes brasileiros têm passado desde o início da 
pandemia do coronavírus. 

No Ensino Médio as preocupações se acentuaram 
e novos obstáculos, como a migração das aulas 
presenciais para as aulas à distância; ou o adiamento 
do tão esperado Enem junto com todas as incertezas 
que acompanham a nova realidade. Todas essas 
mudanças trouxeram a educação dos jovens para o 
centro do debate público.

No nosso Estado, algumas mudanças já virão em 
2021, com objetivo de tornar o Ensino Médio mais 
flexível e focado no estudante, deixando que o jovem 
tenha protagonismo e possa escolher o caminho 
acadêmico que irá percorrer.

Mas afinal, o que de fato os jovens querem? 
Pesquisas apontam que eles buscam aprender 
a partir de experiências, ou seja, de situações 
práticas, desejam aulas dinâmicas, com presença de 
tecnologia constante, atividades e oficinas culturais, 
visitas, passeios fora da escola, envolvimento com 
a comunidade e participação ativa nas decisões 
escolares. Também desejam estar preparados para 
o Enem, para os vestibulares e para o mercado de 
trabalho.

A boa notícia é que há instituições de ensino, 
tanto no segmento público quanto no privado, que 
já colocam em prática soluções educacionais que 
atendam às necessidades desses jovens, buscando 
o desenvolvimento por competências, que permite 
aos jovens reconhecerem-se no contexto histórico e 
cultural de modo produtivo e responsável.

Vamos torcer para que práticas que foquem nos 
estudantes sejam cada vez mais comuns em todas 
as instituições de ensino. Para que nossos jovens 
possam, em um futuro próximo, terminar o ensino 
médio com um projeto de vida pronto para ser posto 
em ação. Que estejam, ao fim do ciclo, munidos por 
uma formação que os enxergue como cidadãos e 
profissionais em potencial e com potencial.
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Começa rematrícula na Rede Municipal 
de Ensino para 2021

Escola de Pinda fi ca entre as 
10 melhores de São Paulo no 
Ensino Fundamental II

Desde a terça-feira (6), os 
postos do Poupatempo em todo 
o Estado passaram a realizar 
inscrição para matrícula para 
alunos que desejam ingressar 
na Rede Estadual de Ensino. 
Para ser atendido, basta rea-
lizar o agendamento de data e 
horário pelo portal – wwwpou-
patempo.sp.gov.br . 

A ação é uma parceria com 
a Secretaria Estadual da Educa-
ção e busca facilitar a vida do 
cidadão que pretende se ma-
tricular nas escolas públicas 
de São Paulo. Em 2019, mais de 
580 matrículas foram realiza-
das nos postos do Poupatempo. 

O prazo para matrícula de 
quem já é aluno do ensino esta-
dual vai até dia 16 de outubro e 
a solicitação deve ser feita pelo 
aplicativo Minha Escola SP ou 
pela plataforma Secretaria Es-
colar Digital (SED). Já os pais 
daqueles que desejam ingres-

sar na rede pública de ensino 
podem procurar qualquer esco-
la estadual, diretoria de ensino, 
ou agendar atendimento nos 
postos do Poupatempo até o dia 
30 deste mês. 

No dia e horário marcados, 
basta comparecer à unidade 
agendada com o RG ou a Certi-
dão de Nascimento e o compro-
vante de endereço do estudan-
te. Para os menores de 18 anos é 
necessário estar acompanhado 
pelo representante legal, devi-
damente identificado. 

Após o atendimento no Pou-
patempo, o cidadão receberá 
um protocolo, com o qual pode-
rá consultar as vagas disponi-
bilizadas no site da Secretaria 
da Educação - www.educacao.
sp.gov.br. A efetivação da ma-
trícula se dará somente após a 
entrega dos documentos na es-
cola indicada pela Secretaria da 
Educação.

A Secretaria da Educação da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba inicia, na próxima semana, 
o período de rematrículas na 
Rede Municipal de Ensino para 
o ano letivo de 2021.

Para alunos já matriculados 
na Rede, a rematrícula aconte-
ce de 15 a 23 de outubro. Neste 
caso, é preciso conferir na 
escola ou creche da criança 
a listagem para confirmar a 
matrícula (Infantil II, Pré I, 
Pré II).

Para estudantes que estão 
fora da Rede, o período é de 15 
a 25 de outubro. O responsável 
pelo aluno deve acessar  http://
prematricula.apus.info para 
realizar a pré-matrícula da 
criança.

A efetivação das rematrícu-
las de quem está fora da Rede 
deve ser efetivada entre os dias 
17 de outubro a 13 de novem-
bro, na Secretaria Polo mais 
próxima da residência. 

No caso dos estudantes que 
irão para o 5º ano do Ensino 
Fundamental, de 14 a 18 de ou-
tubro, as famílias deverão atu-
alizar o endereço por meio do 
link do Googleforms que será 
disponibilizado na plataforma 
de atividades e/ou whatsapp 
dos alunos já matriculados na 
Rede Municipal.

Somente os responsáveis 
legais podem efetivar a matrí-
cula.

Poupatempo oferece 
atendimento para matrícula 
escolar na Rede Estadual 

A Escola Estadual Prof. 
Ismênia Monteiro de Oli-
veira ficou entre as 10 
melhores escolas da Rede 
Estadual no Ensino Fun-
damental II em 2019, se-
gundo o Ideb – Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica.

Segundo a direção da 

unidade escolar, a escola 
Ismênia faz a diferença 
porque decidiu colocar em 
prática uma ideia há mui-
to discutida: tirar o aluno 
do lugar de ouvinte e mero 
espectador do mundo e co-
locá-lo na posição de autor; 
fortalecendo assim o exer-
cício do protagonismo ju-

venil e o desenvolvimento 
do seu projeto de vida. 

A escola se destacou, al-
cançando a nota 6,9, a dé-
cima colocação entre qua-
se 3 mil escolas do estado 
de São Paulo, no Ensino 
Fundamental II, colocando 
a cidade de Pindamonhan-
gaba em destaque.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de outubro de 20204

poder legislativo
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de outubro de 2020

4

poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

    

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São PauloORDEM DO DIA

36ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,  

no próximo dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 86/2020, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 
Turismo de Pindamonhangaba – FUMTUR e dá outras providências”. (Apresentadas Emendas 01 e 02).

II. Projeto de Resolução n° 02/2020, de autoria do vereador Roderley Miotto, do vereador Renato 
Nogueira Guimarães – Renato Cebola, do vereador Carlos Moura – Magrão e do vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão, que “Cria a Medalha da Paz PAPA JOÃO PAULO II”.

       Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

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

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias às 
segundas-feiras, a partir das 14 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Notas explicativas:
1. Projeto de Lei n° 86/2020 - objetivo é a implantação do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) de Pindamonhangaba.

2. Projeto de Resolução n° 02/2020 - tem por objetivo a criação de uma honraria denominada Medalha da Paz PAPA JOÃO 
PAULO II, em Pindamonhangaba.

       PORTARIA Nº 30/2020 
     
                  Nomear Assessora Parlamentar.

A CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA, usando as atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei 
Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. Gláucia Pastor para 
o emprego de Assessora Parlamentar do quadro de 
pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.777,09 (quatro 
mil e setecentos e setenta e sete reais e nove centavos), a 
partir de 29 de setembro de 2020.

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

 
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2020.

Vereador Felipe César – FC
Presidente

Vereador Carlos Moura – Magrão
1 º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario 
1° Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2° Secretário

Em nova sessão ordiná-
ria - a 35ª deste ano - os 
vereadores de Pindamo-
nhangaba analisaram e 
discutiram dois Projetos 
de Lei que constavam na 
Ordem do Dia da reunião 
plenária. Um projeto foi 
aprovado e outro recebeu 
uma emenda e acabou ten-
do sua discussão, análise e 
votação adiadas pelo ple-
nário da Casa Legislativa. 
A Sessão Ordinária acon-
teceu nesta segunda-feira, 
dia 05 de outubro à tarde 
no plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”.

Votação do 
FUMTUR é adiada
O primeiro projeto a ser 

apreciado pelos vereado-
res foi o Projeto de Lei n° 
86/2020, do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre a 
criação do Fundo Munici-
pal de Turismo de Pinda-
monhangaba – FUMTUR”. 
O documento recebeu uma 
Emenda, e por esta razão, 

Plenário garante aprovação e Avenida 
do Portal dos Eucaliptos, no distrito de 
Moreira César, terá nova denominação

Outro Projeto de Lei da Ordem do Dia foi o que trata do Fundo Municipal de Turismo; 
Documento recebeu emenda e, por força do Regimento Interno, 
teve sua votação adiada pelos vereadores de Pindamonhangaba

acabou tendo a sua vota-
ção adiada.

Via Pública 
em Moreira César
Em seguida, o plená-

rio deliberou aprovar, por 
unanimidade, o Projeto 
de Lei n° 115/2020, do 
vereador Carlos Moura – 
Magrão, que “Denomina 

Marquinhos era mui-
to prestativo, ajudava até 
gente que ele não conhe-
cia. Foi bom filho, bom pai 
e bom marido. 

Faleceu no dia 26 de ju-
nho de 2008, de uma for-
ma tão repentina e imatu-
ra aos 35 anos de idade, 
vítima de um acidente. 

36ª sessão ordinária
Em virtude do feria-

do nacional do dia 12 de 
outubro (Dia de Nossa 
Senhora Aparecida), os 
vereadores de Pindamo-
nhangaba voltam a se reu-
nir na próxima terça-feira, 
dia 13 de outubro, a partir 
das 14 horas para a rea-
lização da 36ª sessão or-
dinária. A reunião plená-
ria ocorrerá no Plenário 
“Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”. A sessão é pú-
blica, entretanto, em fun-
ção do Ato nº 009/2020, 
será feita sem a presença 
de público no plenário. E 
para que haja transparên-
cia dos atos legislativos, 
a sessão ordinária terá a 
transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora NET 
e, também, pela internet 
no portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br.

de MARCOS ROBERTO DE 
SOUZA - “MARQUINHOS” 
a Avenida 18 do Residen-
cial e Comercial Portal dos 
Eucaliptos, no distrito de 
Moreira César”.

Biografia
Marcos Roberto de Sou-

za - “Marquinhos”, nasceu 
no dia 26 de julho de 1972 

em São Bernardo do Cam-
po/SP e era casado com 
Márcia Alana, com quem 
teve 2 filhos: Ana Carolina 
e Luiz Guilherme. Residiu 
na Rua Bulgária, no bairro 
do Pasin, onde era conhe-
cido por todos como Mar-
quinhos. 

Filho de Maria de Lour-

des Morais e Geraldo Fran-
cisco de Souza, Marqui-
nhos tinha dois irmãos: 
Carlos e Adriana. Era uma 
pessoa muito boa e teve 
muitos amigos.
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Prefeitura abre 
inscrições para 
processo seletivo 
para estágio

Pindamonhangaba 
conta com novas 
vagas do Novotec 
para 2021
São novas vagas gratuitas que 
garantem, ao final de três anos, 
o diploma de conclusão do médio 
com habilitação em área técnica 
para os alunos da rede estadual

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou nesta quarta-
feira (7) a oferta de novas vagas 
para cursos técnicos gratuitos 
do programa Novotec Integra-
do em Pindamonhangaba. A 
modalidade  permite que os 
estudantes cursem o ensino 
médio integrado ao técnico 
na mesma escola e no mesmo 
turno. No total, 241 municípios 
das 16 regiões administrativas 
do estado receberão turmas do 
programa. Essa é a maior expan-
são do ensino técnico integrado 
ao médio da história de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Centro Paula Souza e Secretaria 
de Educação.

Em Pinda, as novas vagas 
são para os cursos de Serviços 
Jurídicos na Escola Prof. José 
Pinto Marcondes Pestana; e Ad-
ministração e Informática para 
Internet na Escola Prof. Wilson 
Pires.

Os cursos selecionados para 
cada município foram definidos 
em conjunto com as escolas 
estaduais e Etecs e contemplam 
o interesse dos estudantes e 
as demandas do mercado de 
trabalho. Ao final dos três anos, 
os alunos sairão com habilitação 
técnica em uma área específica.

O programa Novotec é vol-
tado aos estudantes do ensino 
médio na rede pública e oferece 
cursos técnicos e de qualifica-
ção profissional para conectar 
essa etapa da educação com o 
mercado de trabalho. Os cursos 
do Novotec Integrado se iniciam 
no ano letivo de 2021, seguindo 
o calendário da Secretaria de 
Educação. A duração é de 3 anos, 
com conclusão no final de 2023.

Nesta modalidade de ensino 
os jovens fazem as disciplinas 
acadêmicas com professores 
da Secretaria de Educação e 
a carga horária técnica com 
professores do Centro Paula 
Souza ou de outros fornecedo-
res de ensino profissionalizante 
contratados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 
As aulas ocorrerão na mesma 
escola que a parte acadêmica 
de formação básica. O Centro 
Paula Souza, autarquia que faz 
a gestão das Etecs e Fatecs, é 
o responsável por elaborar os 
planos de curso de todas as 
turmas.

Como se inscrever

Estudantes do 9º ano do en-
sino fundamental da rede esta-
dual, municipal e privada podem 
se inscrever gratuitamente nos 
cursos. Não há prova de vestibu-
linho para essa modalidade.

Para participar, o aluno deve 
demonstrar interesse no ato da 
rematrícula da Secretaria de 
Educação, que acontece na pró-
pria escola, no aplicativo Minha 
Escola SP ou no site da Secreta-
ria Escolar Digital.

O período de interesse foi 
dividido em duas etapas: os 
alunos que hoje já estão na 
rede estadual e municipal 
devem se inscrever até o dia 
16 de outubro. Já para os 
estudantes que, atualmente, 
estudam na rede privada, o pe-
ríodo de inscrição será até 30 
de outubro. A preferência pelas 
vagas será dada aos estudan-
tes que residem mais próximo 
das unidades escolares que 
receberão o Novotec Integrado. 

Alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede estadual, municipal 
e privada estão habilitados a se inscrever nos cursos, que são 
gratuitos. Não há vestibulinho para essa modalidade de ensino

Divulgação
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As vagas são para Nível Superior, Técnico e Médio e todo o processo seletivo gratuito será feito online

A prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou o processo 
seletivo para contratação de 
estagiários para trablharem na 
administração municipal. As 
vagas são para cadastro de re-
serva. As inscrições são gratui-
tas e todo o processo de inscri-
ção e prova será feita online.

São diversas vagas para cur-
sos de Nível Superior (Adminis-
tração de Empresas, Arquitetura 
e Urbanismo, Biologia, Comuni-
cação Socials: Jornalismo, Direi-
to, Educação Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, 
Farmácia, Fisioterapia, Informá-
tica, Medicina Veterinária, Peda-
gogia, Psicologia, Serviço Social); 
Nível Médio Técnico (Técnico em 
Administrção, Farmácia, Infor-
mática, Segurança do Trabalho, 
Serviços Jurídicos e Veterinária); 
e também para o Ensino Médio.

O valor da Bolsa Auxílio 
Mensal para os aprovados no 
processo seletivo é de  R$ 493,61 
para nìvel Superior e R$ 439,26 

para Nível Médio e Técnico, 
além de auxílio transporte. A 
jornada é de 4h por dia.

Inscrições

As inscrições e provas on-line 
serão recebidas somente via in-
ternet, pelo site: www.ciee.org.
br, no período de 09 de outubro 
(sexta-feira) até às 12:00 (horário 
de Brasília) do dia 19 de outubro, 
incluindo sábados, domingos e 
feriados. Não serão aceitas ou-
tras formas de inscrições.

Para realizar sua inscrição 
no processo seletivo, o candi-
dato deverá acessar o site do 
CIEE www.ciee.org.br, clicar no 
acesso para “ESTUDANTES”, lo-
calizar na lista de “PROCESSOS 
SELETIVOS” o logotipo da Pre-
feitura Municipal de Pindamo-
nhangaba e clicar no link.

São requisitos para inscrição 
ter idade mínima de 16 (dezes-
seis) anos; estar regularmente 
matriculado nos cursos e se-

mestres indicados no edital; re-
sidir no município de Pindamo-
nhangaba; não ter período de 
estágio equivalente a dois anos 
na Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba; ser brasileiro 
ou estrangeiro com visto de per-
manência no país.

Provas

As provas on-line serão re-
alizadas no mesmo período 
de inscrições (09/10 até 12h de 
19/10). Ao término da inscrição, 
o candidato estará apto a iniciar 
a prova on-line.

A publicação da lista de clas-
sificação provisória, gabarito 
definitivo e respostas aos recur-
sos serão disponibilizados em 
12 de novembro. A publicação 
da lista de classificação final 
será feita em 20 de novembro.

Os interessados podem con-
ferir todas as informações no 
edital publicado nesta edição 
do jornal.

Gerdau abre inscrições para programa 
de capacitação de empreendedores

Estão abertas as inscrições 
para o programa Gerdau Trans-
forma, fruto de parceria entre 
a Gerdau e o Instituto Besouro 
de Fomento Social. O curso tem 
como objetivo capacitar cerca de 
600 novos empreendedores nos 
municípios de São José dos Cam-
pos, Mogi das Cruzes e Pindamo-
nhangaba (SP) por meio de uma 
formação gratuita e online. Os 
interessados têm até o dia 25 de 
outubro para se inscrever pelo 
site do projeto. A edição ocorre-
rá entre 26 e 30 de outubro.

A partir da metodologia By 
Necessity®, desenvolvida pelo 
Instituto Besouro, a capacita-
ção apoia jovens e pequenos 
empreendedores a ingressar no 
mercado de trabalho por inter-
médio do empoderamento e for-
talecimento individual. Além de 
ensinar as bases para começar 
uma empresa, como abertura de 
CNPJ, definição do público-alvo, 
noções de lucro, investimento e 
fluxo de caixa. Ao todo, são 10 
etapas de ensino para que o alu-
no finalize o curso com o plano 
do futuro negócio nas mãos.

Lançada em 2019, a iniciativa 
era realizada com aulas presen-

ciais em Minas Gerais. Este ano, 
a Gerdau expandiu o programa 
para São Paulo, além de se adap-
tar ao contexto da pandemia 
da Covid-19 e realizar as capa-
citações no meio virtual. Para 
participar é preciso ter entre 18 
e 29 anos, estar matriculado ou 
ter frequentado escola pública, 
vontade de empreender, possuir 
uma ideia de negócio e viver em 
zonas periféricas.

“A Gerdau acredita que o em-
preendedorismo pode impulsio-
nar a capacidade das pessoas 
comprometidas com a transfor-

mação social. Por isso, a educa-
ção, aliada ao empreendedoris-
mo, é um dos pilares de atuação 
da matriz de responsabilidade 
social da Gerdau. A Empresa 
tem dedicado esforços para ma-
terializar seu propósito de em-
poderar pessoas que constroem 
o futuro a partir do apoio a pro-
jetos voltados ao estímulo e a 
capacitação de jovens empreen-
dedores”, comenta Paulo Boneff, 
head de responsabilidade social 
da Gerdau.

Segundo o presidente do 
Instituto Besouro e criador do 
By Necessity, Vinicius Mendes 
Lima, a parceria com a Gerdau 
é importante para incentivar a 
juventude, tanto no aspecto pes-
soal quanto no profissional. “O 
objetivo do programa é mostrar 
aos jovens brasileiros, mexica-
nos e peruanos que eles são cria-
tivos e capazes de empreender, 
mesmo em tempos de pandemia. 
Ser empreendedor é acreditar 
em si e que é possível mudar 
a comunidade e, quem sabe, o 
mundo”, afirma.

Inscrições podem ser feitas 
pelo site: http://www.gerdau-
transforma.com.br/

O curso pretende capacitar cerca de 
600 novos empreendedores por meio 
de uma formação gratuita e online

Divulgação



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

CMDCA
 CONVOCAÇÃO – 15ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2020
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, representantes governamentais e da 
sociedade civil, convocados a comparecerem 
na data abaixo, para a realização da “15ª 
Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem 
a seguir:
Pauta:
• Leitura e aprovação de ata;
• Gestor de Parcerias FUMCAD;
• Comissão de Captação de recurso;
• Representação de candidato ao CMDCA 
impedido de participar da eleição;
• Comissão de Eventos semana da Criança e 
do adolescente;
• Lei do CMDCA;
• Regimento interno do CMDCA;
• Edital FUMCAD;
• Regimento Interno;
• Informes Gerais.
Data: 13/10/2020 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)

Transmissão online pela página do Facebook: 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba - 
CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.880, DE 07 DE OUTUBRO 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$ 1.904.000,00 (um milhão, novecentos 
e quatro 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 classifi cação 
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 P. Jurídica (1170)      R$   1.904.000,00

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, 07 de outubro de 2020.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 07 de outubro de 2020.

                    Anderson Plínio da Silva Alves
                   Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5836, de 04 de agosto de 2020.

Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, na necessidade de alterar a 
fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na Lei nº 6299 de 19 de 
dezembro de 2019, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 4,00 
(quatro reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 04 de agosto 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 04 de agosto de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Tabela I - Acréscimo 

 
01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 

01.09.10 | 12.364.0010.2007 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.18.00 
1171 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudante 1,00 
 

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 95 | 510.0000 | 4.4.90.52.00 
1174 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 
 

01.05.50 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

01.05.50 | 04.126.0004.2007 | 91 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 
1175 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 
 

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.13.40 | 15.451.0017.1006 | 91 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 
1184 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1,00 
 

Total Geral 4,00 
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 -1,00 

01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 

01.09.10 | 12.364.0010.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.18.00 
243 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudante -1,00 

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

01.15.10 | 08.244.0015.1003 | 05 | 510.0000 | 4.4.90.52.00 
586 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

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 -1,00 

Total Geral -4,00 
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Tabela I - Acréscimo 

 
01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 

01.11.10 | 27.812.0006.1003 | 01 | 312.0000 | 4.4.90.52.00 
1172 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 
 

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 
01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1173 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 
 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 

01.10.40 | 10.305.0014.2064 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00 
1176 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 
 

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 
01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1185 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 
 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 312.0000 | 4.4.90.52.00 
1186 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 
 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.32.00 
1187 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1,00 
 

Total Geral 6,00 
Tabela II - Anulação 

 
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 302.0000 | 4.4.90.52.00 
382 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 

01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00 
412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 

01.11.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 

01.11.10 | 27.812.0006.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00 
438 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente -1,00 

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 

01.11.20 | 27.812.0006.2018 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL 

01.13.40 | 15.452.0009.2029 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 
787 3.3.90.30.00 Material de Consumo -1,00 

01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 

01.10.40 | 10.305.0014.2064 | 01 | 303.0000 | 3.3.90.39.00 
1049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -1,00 
 

Total Geral -6,00 
 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5840, de 10 de agosto de 2020.
Dispõe sobre a alteração de aplicação e elemento da despesa.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, na necessidade de alterar a 
aplicação e elemento da despesa com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a aplicação e o elemento da despesa constante na Lei 
nº 6299, de 19 de dezembro de 2019, com a redução das despesas discriminadas na Tabela II, no 
valor de R$ 6,00 (seis reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 10 de agosto 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 10 de agosto de2020.
 

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.429, DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do art. 3º da 
Lei Municipal nº 6.334, de 23 de abril de 2020, 
RESOLVE
Art. 1º Retifi car o art. 2º da Portaria 
Geral nº 5.414, de 03 de setembro 
de 2020 que  constitui o CONSELHO 
MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE 
PINDAMONHANGABA, para o biênio 
2020/2022, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º de setembro de 2020”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2020.

Dr. Isael Domingues                         
Prefeito Municipal             

Alcemir José Ribeiro Palma  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Registrado e publicado na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

03 de setembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.428, DE 02 DE 
OUTUBRO DE 2020. 

Institui a Comissão para acompanhamento 
das atividades do convênio – Projeto Estadual 
do Leite “Viva Leite”.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a comissão para 
acompanhamento das atividades do Município 
de Pindamonhangaba no PROJETO 
ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”, 
desenvolvido por meio de convênio entre a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
e a Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo, conforme disposto 
no Decreto nº 44.569/99 e suas alterações, 
ratifi cando as indicações conforme a 
representatividade a seguir:

I - Representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo:
Titular:  Sueli Leite da Silva – RG 11.173.932-9
Suplente: Ariadna Soares Pereira – RG 
53.429.708-0

II- Representante da Prefeitura Municipal na 
área da Saúde:
Titular:  Maria José Otacílio, RG 11.454.659
Suplente: Luciana dos Santos Cruz – RG 
40.612.228- 

III- Representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente: 
Titular : Márcia Tatiane Castilho da Silva, RG. 
44.487.781-2 
Suplente:  Helison de Oliveira – RG 
43.009.134-5
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 
de janeiro de 2020, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2020.      

 Dr. Isael Domingues
       Prefeito Municipal                                

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 02 de outubro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 089/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a IMOBILIÁRIA ALCIMAR LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
MIGUEL DE SOUZA, SNR, Bairro CARDOSO, 
QUADRA B, LOTE 11, inscrito nesse 
município sob a sigla SO21.08.06.075.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 090/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a IMOBILIÁRIA ALCIMAR LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
MIGUEL DE SOUZA, SNR, Bairro CARDOSO, 
QUADRA B , LOTE 10, inscrito nesse 
município sob a sigla SO21.08.06.074.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 091/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca ao Sr. OLIVAR ARAÚJO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA ZUZA DANTAS DA 
GAMA, SNR, Bairro CARDOSO , QUADRA 
, LOTE, inscrito nesse município sob a sigla 
SO11.15.03.031.001, para que efetue a 
limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 092/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca a (Compromissária) Sra. ROSELI 
APARECIDA DE FARIA, co-responsável pelo 
imóvel situado a Rua FREDERICO ANTONIO 
TEIXEIRA SOUTO, SNR, Bairro MOMBAÇA, 
QUADRA 29 , LOTE 0939, inscrito nesse 
município sob a sigla SO110603012000, para 
que efetue a limpeza do terreno do referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 
06 de novembro de 1990 alterada pela lei 
5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
E-ouv Prot 437732

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 093/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca ao Sr. EDUARDO ALTOMARE 
FERRAZ, responsável pelo imóvel situado 
a RUA ANTONIA FRANCISCA PANZARDI 
NOGUEIRA, SNR, Bairro VITÓRIA VALLE 
III , QUADRA 12 , LOTE 10, inscrito nesse 
município sob a sigla SE23.10.06.010.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 094/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca ao Sr. EDUARDO ALTOMARE 
FERRAZ, responsável pelo imóvel situado 
a RUA ANTONIA FRANCISCA PANZARDI 
NOGUEIRA, SNR, Bairro VITÓRIA VALLE 
III , QUADRA 12 , LOTE 11, inscrito nesse 
município sob a sigla SE23.10.06.011.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 095/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca ao Sr. MÁRIO MORANDO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
ANTONIA FRANCISCA PANZARDI 
NOGUEIRA, SNR, Bairro VITÓRIA VALLE 
III , QUADRA 12 , LOTE 10, inscrito nesse 
município sob a sigla SE23.10.06.010.000, 
para que efetue a limpeza do terreno do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º 
da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 
alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 
1º,item l. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 098/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) MANOEL BATISTA 
DA SILVA JUNIOR, responsável pelo imóvel 
situado a RUA GETULIO APARECIDO 
NAZARETH, SNR, Bairro MARICÁ, QUADRA 
W , LOTE P-22, inscrito nesse município sob 
a sigla SE13.05.02.010.000, para que efetue 
a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 099/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) ADRIANO RIBEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
EDGAR PEREIRA DE CAMPOS , CASA Nº 
213 , LOTE 26 QUADRA 25, Parque das 
Palmeiras, inscrito nesse município sob a 
sigla NE12.16.06.029.000, para que efetue 
a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 100/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) ADRIANO RIBEIRO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
EDGAR PEREIRA DE CAMPOS DE CASA 
Nº 213, LOTE 25 QUADRA 25, Parque das 
Palmeiras, inscrito nesse município sob a 
sigla NE12.16.06.030.000, para que efetue 
a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro 
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de 
abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 090/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 091/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 092/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 093/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 094/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 095/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 098/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 099/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Controle 100/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 

PINDAMONHANGABA – CONDEMA 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020
Ficam os Senhores Conselheiros Titulares 
e Suplentes do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente do Município de 
Pindamonhangaba – CONDEMA, convocados 
a comparecer e toda a população convidada a 
participar da “7ª Reunião Ordinária de 2020”, 
a ser realizada em data e local abaixo, para 
interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
02 – Informes;
03 – Encaminhamento das Propostas de 
Adequação do FUNDEMA (Lei Ordinária nº 
5.451 de 05.10.2012 e suas alterações) para a 
Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura;
04 – Análise e aprovação da Deliberação 
CONDEMA Normativa 001/2020: Análise de 
Projetos de Arborização Urbana para parcelamento 
de solo no Município de Pindamonhangaba;
05 – Proposta de revisão do Estatuto do 
CONDEMA;
06 – Apresentação para análise das Diretrizes 
para Regularização Fundiária no Município 
de Pindamonhangaba.
CONSIDERANDO que no âmbito nacional 
várias leis, decretos e outras normas foram 
editados para o enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus (covid-19), destacando-se 
a Lei Ordinária Federal 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020; a Portaria 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional, conforme o Decreto 
7.616 de 17 de novembro de 2011; a Portaria 
nº 356, de 11 de março de 2020, também do 
Ministério da Saúde; o Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020, em que o 
Congresso Nacional reconhece o estado de 
calamidade pública até 31 de dezembro de 
2020; o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 
de março de 2020, que declara igualmente 
o estado de calamidade pública; o Decreto 
Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, 
que impôs no Estado de São Paulo a medida 
de quarentena de 24 de março a 07 de abril 
de 2020 prorrogado para 04 de maio d 2020; 
o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, 
do Município de Pindamonhangaba, que 
declara estado de Calamidade Pública com o 
Decreto n. Decreto 5.775 – 2020;
CONSIDERANDO que a orientação das 
autoridades médicas e sanitárias, bem como 
a determinação da legislação editada para o 
enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do coronavírus é 
para a distanciamento e o isolamento social;
CONSIDERANDO que a situação acima 
descrita confi gura estado de força maior no 
sentido de impedir realização de reuniões de 
modo presencial;
Assim o CONDEMA, realizará a sessão da 
Ordinária de modo virtual (a distância).
Data: 16/10/2020 (sexta-feira)
Tópico: Reunião CONDEMA_Gestão 2020-
2022 - RO.07_01
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda 
chamada: 14:15h
Link sala virtual: https://us04web.zoom.us/j/6
060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGR
HJmMndUQT09
ID da reunião: 606 021 4670
Senha: 6RJMs9

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba

Gestão 2020 / 2022

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 085/2020 de “AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E FARELOS PARA 
ABRIGO DE ANIMAIS”, com validade de 12 meses, assinadas em 23/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 251/2020 Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 110/2020 de “AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL FRONTAL”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 18/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 250/2020 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 020/2020 de “AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS E PATRIMONIAIS 
(MÓVEIS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA”, com validade de 12 
meses, assinadas em 18/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 243/2020 Empresa: ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA

ATA nº 244/2020 Empresa: COMERCIAL INFOMED LTDA ME
ATA nº 245/2020 Empresa: LUNION FLEX COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP
ATA nº 246/2020 Empresa: M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS
ATA nº 247/2020 Empresa: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
ATA nº 248/2020 Empresa: R F GORY COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 249/2020 Empresa: TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 053/2020 de “AQUISIÇÃO DE TESTE PARA SOROLOGIA 
DE DENGUE PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 28/07/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 211/2020 Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA nº 212/2020 Empresa: VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 086/2020 de “AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E 
ARMADO”, com validade de 12 meses, assinadas em 28/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 262/2020 Empresa: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 080/2020 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 28/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 266/2020 Empresa: D’A FAZENDA MADEIRAS LTDA ME
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 064/2020 de “AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (PEDRA BRITADA 
TIPO RACHÃO, PEDRA BRITADA Nº01, 02 E 03 E BICA CORRIDA)”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 16/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 239/2020 Empresa: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 060/2020 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIAS NO MUNICIPIO DE 
PINDAMONHANGABA”, com validade de 12 meses, assinadas em 24/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 259/2020 Empresa: MARJ TINTAS LTDA
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 066/2020 de “AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA 
ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS E EVENTUALMENTE A REDE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.”, com validade de 12 meses, assinadas 
em 18/08/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 223/2020 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE EIRELI
ATA nº 224/2020 Empresa: PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 108/2020 de “AQUISIÇÃO DE TOTEM (SUPORTE DISPLAY) PARA 
ÁLCOOL GEL”, com validade de 12 meses, assinadas em 17/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 242/2020 Empresa: TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 112/2020 de “AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
FACIAL COM DUAS CAMADAS PARA  FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 01/10/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 270/2020 Empresa: GAP UNIFORMES EIRELI
ATA nº 271/2020 Empresa: STILOS UNIFORMES LTDA ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 048/2020 de “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (LIXEIRAS, 
CONTAINER, BANCOS, MESAS COM BANCOS, PERGOLADO, CONTENTOR PARA RESÍDUOS 
E BALANÇO)”, com validade de 12 meses, assinadas em 25/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 261/2020 Empresa: LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 088/2020 de “AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA O PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, com validade de 12 meses, assinadas em 25/09/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 260/2020 Empresa: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Pindamonhangaba, 7 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
054/2020 (PMP 2627/2020) 
Para “aquisição de kits lanches para atender 
as reuniões socioeducativas realizadas com 
famílias acompanhadas pelos CRAS e CREAS, 
bem como eventos e atividades promovidas 
pelo setor de Abordagem Social e Conselhos”, 
com entrega dos envelopes até dia 22/10/2020 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
120/2020 (PMP 5659/2020) 
Para “aquisição de óleos automotivos 
homologados por montadoras de veículos, para 
aplicação nos automóveis, caminhões, ônibus e 
máquinas rodoviárias ofi ciais, pertencentes à frota 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, 
com entrega dos envelopes até dia 23/10/2020 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 126/2020 (PMP 5905/2020) 
Para “aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho e órteses, a fi m de atender os 
pacientes”, com entrega dos envelopes até dia 
23/10/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 144/2020 (PMP 7415/2020) 
Para “aquisição de cestas básicas para serem 
utilizadas para doação em decorrência à 
pandemia do coronavírus (Covid-19, utilizando-
se da Lei Federal nº 14035 de 11/08/2020, 
conversão da Medida Provisória nº 926 de 
20/03/2020)”, com entrega dos envelopes até dia 
19/10/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 128/2020 (PMP 5978/2020) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para fornecimento de oxigênio 
medicinal, ar comprimido/concentrador 
e oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, 
cânulas, umidifi cador, visando atender o 
reabastecimento de oxigênio, ar em todas as 
unidades básicas de saúde, rede de urgência e 
emergência, ambulância, unidade de resgate do 
corpo de bombeiros, oxigenoterapia domiciliar 
em pacientes portadores de insufi ciência 
respiratória”, para análise das impugnações 
interpostas pelas empresas Air Liquide Brasil 
Ltda e Lumiar Health Builders Equipamentos 
Hospitalares Ltda, ambas recebidas por e-mail

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 062/2020 (PMP 2485/2020) 
A autoridade superior, Sra Valéria dos Santos 
(decreto 5828/2020), homologou, em 01/10/2020, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na 
realização de exames laboratoriais com 
fornecimento de material, insumos e equipamentos 
pelo período de 12 meses”, em favor da empresa 
Cipax Medicina e Saúde Ltda, os itens 01, 02, 03, 
04, no valor total de R$ 59.379,60. 

PREGÃO Nº 113/2020 (PMP 2549/2020) 
A autoridade superior, Sra Valéria dos 
Santos (decreto 5828/2020), homologou, em 
06/10/2020, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “Contratação de empresa 
especializada na realização de serviços 
de fornecimento de gêneros alimentícios 
(pão, leite e margarina) para consumo dos 
atendidos pelos programas no CAPS pelo 
período de 12 meses”, em favor da empresa 
Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o 
lote 01, no valor total de R$ 28.066,50. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 127/2019 (PMP 16717/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada no fornecimento de 
óculos de grau (armação e lentes), com capa 
protetora”, foram fi rmados os aditamentos: 
01/2020, de 23/09/2020, ao contrato 137/2019, 
para prorrogação até 15/10/2021, assinando pela 
contratante a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, 
e pela contratada, empresa Ultralicit Comércio 
de Equipamentos Eireli ME, o Sr Tiago Henrique 
Castelli; e o aditamento 01/2020, de 23/09/2020, 
ao contrato 136/2019, para prorrogação até 
15/10/2021, e reajuste de 2,7371% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor total para 
R$ 36.204,55, assinando pela contratante a Sra 
Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, 
empresa Óptica Brille Eireli, a Sra Elaine Cristina 
da Silva Souza. 

PREGÃO Nº 153/2019 (PMP 20861/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 
03/09/2020, ao contrato 108/2019, que cuida 
de “aquisição de gás de cozinha para o preparo 
da alimentação escolar”, para prorrogação 
até 03/12/2020, assinando pela contratante 
a Sra Luciana de Oliveira Ferreira, e pela 
contratada, empresa Gasball Armazenadora 
e Distribuidora Ltda, o Sr Faeis Nassib Kadri. 

PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2020, de 
23/09/2020, ao contrato 121/2019, que cuida 
de “contratação de empresa para consultoria 
técnica previdenciária”, para prorrogação até 
23/09/2021, assinando pela contratante o Sr 
Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, 
empresa EC2G Assessoria e Consultoria 
Ltda, o Sr Eduardo Pereira dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 028, DE 08 
DE JULHO DE 2020.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 37, 
IX da Constituição Federal e do artigo 3º, I da 
Lei Municipal nº 4.350, de 02 de dezembro de 
2005 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), por tempo 
determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse 
público, pelo período de 30 (trinta) dias, com 
possibilidade de prorrogação pelo prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a senhora a seguir 
relacionada, para o respectivo emprego:

- Roseli Aparecida de Melo
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 06 de junho de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
da respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2020.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 029, DE 10 
DE AGOSTO DE 2020.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 37, 
IX da Constituição Federal e do artigo 3º, I da 
Lei Municipal nº 4.350, de 02 de dezembro de 
2005 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, pelos períodos 
abaixo descritos, com possibilidade de 
prorrogação pelo prazo máximo de 6 (seis) 
meses, os senhores a seguir relacionados, para 
os respectivos empregos:

- Silvio Jorge Cherubin
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 06 de julho de 2020
Período inicial: 60 (sessenta) dias

- Glaucia Elena da Silva Lopes de Souza
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 27 de julho de 2020
Período inicial: 41 (quarenta e um) dias

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
das respectivas datas de admissão.

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2020.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 030, DE 05 
DE OUTUBRO DE 2020.

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 37, 
IX da Constituição Federal e do artigo 3º, I da 
Lei Municipal nº 4.350, de 02 de dezembro de 
2005 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), por tempo 
determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
pelo período de 35 (trinta e cinco) dias, com 
possibilidade de prorrogação pelo prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a senhora a seguir 
relacionada, para o respectivo emprego:

- Valdelice Aparecida Vieira
Emprego: Assistente de Serviços Gerais
Data de Admissão: 01 de setembro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
da respectiva data de admissão.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 060,  
DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.

Fabrício Augusto Pereira, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, 21 de julho de 2020, e  nos termos 
da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro 
de 2015, 
RESOLVE:
Art. 1º  Designar os servidores Giovana de 
Oliveira Godoi (Presidente),   Aline Teixeira 
Anelli e Denise Carvalho de Mello (Membros), 
para comporem a comissão do  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face 
do servidor Francisco dos Santos Paula, 
matrícula 579700, assistente de serviços 
gerais, lotado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente/Departamento de Limpeza 
Pública e Resíduos Sólidos, a fi m de apurar 
conduta inadequada e insubordinação grave 
em serviço, conforme relatado no Processo 
Interno nº 10141/2019 e com fulcro nos arts 
9º, IV e VII; 10, II e IX;  24, VI e X da Lei 
Municipal nº 5.751/2015. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação e Revoga a Portaria Interna nº 
10.716, de 09 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2020.

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Administração, 
em  06 de outubro de 2020.

SMA/ssf/PI 101412019.

SANTA LUZIA ESPORTE CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, Willian Antônio de Jesus, RG 13.407.278-9, 
C.P.F. 019.355.488-75 na qualidade de 
Presidente em exercício do Santa Luzia 
Esporte Clube, convoca os membros 
associados deste clube, para a Assembléia 
Geral Extraordinária, obedecendo as normas 
de seu  Estatuto, a se realizar no dia 30 de 
outubro de 2020 (30/10/2020), em primeira 
chamada  às 19h ou se caso for necessário 
30minutos após em segunda chamada, as 
seguintes ordens do dia:
Eleição de nova Diretoria e Conselho Fiscal 
para o triênio 2020-2023.
Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal eleitos.
Pindamonhangaba, 06 de Outubro de 2020.

Willian Antônio de Jesus  - Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA HELENA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, publicado nesta data, 
no Jornal Tribuna do Norte, fi cam todos os 
associados, convocados a comparecerem 
à Assembléia Geral Extraordinária, na sede 
da Associação Atlética Santa Helena, sita 
na Estrada Municipal do Ribeirão Grande 
s/nº- bairro da Cruz Grande - CEP. 12 425-
190 - Pindamonhangaba-SP, que se realizará 
no dia 24 de outubro de 2020 as 14h, com 
a presença da maioria absoluta dos seus 
associados. Não havendo número sufi ciente, 
a assembléia iniciará seus trabalhos em 
segunda convocação, trinta minutos depois, 
com qualquer numero de presentes, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Apreciação do balanço patrimonial, prestação 
de contas da diretoria, alteração do estatuto 
social, eleição e posse da nova diretoria e do 
novo conselho fi scal e demais assuntos de 
interesse da associação. 
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2020.

JOÃO DO CARMO
PRESIDENTE

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de outubro de 20206

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.430, DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2020.   
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a 
servidora pública, Sra. Aiandra Alves Mariano, 
membro do Conselho Administrativo da 
Fundação Dr. João Romeiro, para substituir a 
Presidente da Fundação, Sra. Jucélia Batista 
Ferreira, durante o período em que a mesma 
encontrar-se em férias, de 13 de outubro a 11 
de novembro de 2020.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 13 de outubro de 2020.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 13 de outubro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal 
de Negócios Jurídicos

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS-PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS. PROCESSO Nº 0004626-81.2006.8.26.0445/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª vara 
cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERRESSADOS NA LIDE que COMPANHIA 
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTA DO DE SÃO PAULO-SABESP move uma ação de 
desapropriação cumulada com instituição de servidão administrativa e face de RAUL ARDITO 
LERÁRIO, visando a desapropriar por utilidade pública a área de 119.551,62m², localizada na 
Avenida 05, loteamento residencial Primavera, Bairro de Moreira César, com as descrições 
perimétricas e demais características assinadas na petição inicial, necessária para a implantação 
da estação de tratamento de esgotos (ETE) Moreira César e respectivas tubulações de acesso e 
emissário, componentes do sistema de esgoto sanitário de Pindamonhangaba-SP, em razão do 
Decreto Municipal nº 4.174/05, publicado no D.O.E. aos 25 de maio de 2005. Para levantamento 
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com prazo de 10 (dez) dias a  contar 
da publicação no Órgão Ofi cial, nos termos e para os fi ns do Decreto-lei nº 3.365/41, o qual, por 
extrato, será afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 09 de setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nos 

termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 2008, faz saber que se encontram 
abertas as inscrições para seleção, parte integrante deste Edital de Estagiários.

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este processo seletivo destina-se a formação de cadastro reserva para vagas de estágio, por alunos 
matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato da inscrição:

Cursos - Nível Superior Semestres Vagas
Administração de Empresas 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva
Arquitetura e Urbanismo 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Biologia 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva
Comunicação Social: Jornalismo 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva
Direito 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Educação Física 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva
Engenharia Ambiental 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Engenharia Civil 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Farmácia 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Fisioterapia 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Informática:
- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Análise de Sistemas
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas

3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva

Medicina Veterinária 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Pedagogia 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Cadastro Reserva
Psicologia 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Serviço Social 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Cadastro Reserva
Cursos - Nível Técnico Semestres Vagas
Técnico em Administração 1º e 2º Cadastro Reserva
Técnico em Farmácia 1º e 2º Cadastro Reserva
Técnico em Informática 1º e 2º Cadastro Reserva
Técnico em Segurança do Trabalho 1º e 2º Cadastro Reserva
Técnico em Serviços Jurídicos 1º e 2º Cadastro Reserva
Técnico em Veterinária 1º e 2º Cadastro Reserva
Cursos - Nível Médio Ano Vagas
Ensino Médio 1º e 2º Cadastro Reserva

A celebração do Termo de Compromisso de 
Estágio será sob regime da Lei no 11.788 de 25 
de setembro de 2008 .
Será responsabilidade do candidato inscrito no 
presente processo seletivo, estar devidamente 
matriculado no curso indicado no quadro 
disposto no item 1.1 deste edital, considerando 
as particularidades dos parâmetros de 
semestres autorizados a realizar estágio, 
estabelecidos pelas Instituições de Ensino em 
que estão vinculados.
O valor da Bolsa Auxílio mensal, corresponde a:
* Nível Superior (4h/dia) - R$ 493,61;
* Nível Médio/Técnico (4h/dia) - R$ 439,26.
É concedido o auxílio transporte mensal no 
valor de R$ 96,80.

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições só poderão ser realizadas 
para os cursos divulgados conforme o item 1.1 
deste edital.
2.2. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 
11.788/2008, fica assegurado reserva de 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas para cada 
curso às pessoas com deficiência.
2.3. O candidato com deficiência participará do 
processo seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao 
critério de avaliação e a nota mínima exigida 
para aprovação.
2.4. O primeiro candidato com deficiência 
classificado no processo seletivo será 
convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga 
aberta, enquanto os demais candidatos com 
deficiência classificados serão convocados 
para ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª 
(vigésima primeira), a 31ª (trigésima primeira) 
vaga, e assim sucessivamente, observada 
a ordem de classificação, relativamente ao 
surgimento de novas vagas, durante o prazo de 
validade do processo seletivo.
2.4.1. Serão consideradas pessoas com 
deficiência aquelas que se enquadrem nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no 
§ 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro 
Autista), e as contempladas pelo enunciado da 
Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ): “O candidato com visão monocular tem 
direito de concorrer, em concurso público, às 
vagas reservadas às pessoas com deficiência”.
2.4.1.1. Considera-se pessoa com deficiência, 
para os fins de ingresso na reserva de vagas, o 
indivíduo diagnosticado com audição unilateral, 
conforme previsto no Art 1º da Lei 16.769/2018.
2.4.2. O candidato com deficiência auditiva, 
além do laudo médico solicitado no item 2.4.3 
deverá fazer upload exame de audiometria 
tonal recente (no máximo de 12 meses) nas 
frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz, conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do 
Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.
2.4.3. O candidato com deficiência no ato 
da inscrição deverá fazer upload do laudo 
médico (documento original ou cópia legível) 
com emissão no prazo máximo de 12 meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com a perda da função e a 
expressa referência ao código correspondente 
à Classificação Internacional de Doenças 
(CID), assinatura e carimbo contendo o CRM 
do médico responsável por sua emissão, 
bem como a provável causa da deficiência, 
informando, também, o nome do candidato.
2.4.4. Não sendo comprovada a situação 
descrita no item 2.4.3, o candidato perderá o 

direito a ser admitido para as vagas reservadas 
aos candidatos com deficiência.
2.4.5. As pessoas com deficiência poderão 
na ficha de inscrição solicitar o recurso de 
acessibilidade (tempo adicional), o candidato 
que solicitar deverá fazer o upload do laudo 
médico, comprovando a condição para 
atendimento.
2.4.5.1. O tempo para a realização das provas, 
e tão somente neste caso, a que as pessoas 
com deficiência serão submetidas poderá, 
desde que requerido justificadamente, ser 
diferente daquele previsto para os demais 
candidatos.
2.4.5.2. Se constatado no laudo médico, 
a inveracidade da solicitação declarada, o 
candidato será desclassificado.
2.4.6. O candidato que se declarar deficiente 
no ato da inscrição será classificado na lista 
de classificação geral e das pessoas com 
deficiência.
2.5. As inscrições e provas on-line serão 
recebidas somente via internet, pelo site: www.
ciee.org.br, no período de 09/10/2020 até às 
12:00 (horário de Brasília) do dia 19/10/2020, 
incluindo sábados, domingos e feriados. Não 
serão aceitas outras formas de inscrições.
2.5.1 Para realizar sua inscrição no processo 
seletivo, o candidato deverá acessar o site 
do CIEE www.ciee.org.br, clicar no acesso 
para “ESTUDANTES”, localizar na lista de 
“PROCESSOS SELETIVOS” o logotipo da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e 
clicar nesse link.
2.6. No ato da inscrição o candidato deverá 
informar dados pessoais e escolares válidos. 
Caso declare algum dado incorreto, poderá 
corrigir desde que não tenha iniciada a prova 
on-line, excluindo a inscrição e refazendo 
dentro do período/prazo determinado no edital.  
2.6.1. Caso o candidato tenha iniciado a prova 
on-line, não será permitida em hipótese alguma 
a correção dos dados declarados na ficha de 
inscrição.
2.6.2. Não será possível alterar o e-mail e CPF 
indicados no ato da inscrição.
2.6.3. O e-mail declarado deve ser um e-mail 
válido, para que toda a comunicação do 
processo seletivo seja realizada através dele.
2.6.4. As informações prestadas na ficha de 
inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo o CIEE do direito de excluir 
do processo seletivo aquele que não preencher 
os dados de forma completa e correta.
2.6.5. O não recebimento da comunicação por 
e-mail dirigida ao candidato por extravio, por 
informações de endereço eletrônico incorretas, 
incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas ou por qualquer outro 
motivo, não desobriga o candidato do dever de 
consultar o edital e as publicações pertinentes 
ao processo seletivo no site do CIEE.
2.6.6. O estudante de nível médio no ato da 
inscrição deverá declarar o turno de estágio 
pretendido, sendo matutino (manhã) ou 
vespertino (tarde).
2.7. É de inteira responsabilidade de o 
candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais, comunicados, convocações 
e/ou qualquer divulgação referente a este 
processo seletivo no site do CIEE (www.ciee.
org.br).
2.8. O candidato trans (travesti ou transexual) 
que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL 
e ainda não possui os documentos oficiais 
retificados com o seu nome, poderá solicitá-lo 
pelo e-mail pspublicos0126@ciee.ong.br antes 
do término das inscrições.

2.9. Não serão aceitas outras formas de 
solicitação de nome social, tais como: via 
postal, telefone ou fax.
2.10. O candidato nesta situação deverá realizar 
sua inscrição informando seu nome civil no 
campo nome completo, ficando ciente de que 
o nome social enviado no e-mail será utilizado 
em toda a comunicação pública do processo 
seletivo, sendo considerado o nome civil 
apenas para as etapas internas (formalização 
do Termo de Compromisso de Estágio), para a 
devida identificação do candidato, nos termos 
legais.
2.11. A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e o CIEE - Centro de 
Integração Empresa- Escola poderão a 
qualquer tempo, verificar as informações 
fornecidas no ato da inscrição, e tomarão 
as medidas judiciais cabíveis, podendo o 
candidato em caso de informações falsas ou 
inverídicas ser desclassificado do presente 
processo, ser acionado judicialmente ainda que 
tenha sido aprovado e contratado.
2.12. São requisitos para inscrição:
Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a 
data de término das inscrições para o Processo 
Seletivo;
Estar regularmente matriculado nos cursos e 
semestres indicados no quadro disposto no 
item 1.1 deste edital em 2020;
Residir no município de Pindamonhangaba;
Não ter período de estágio equivalente a 
2 (dois) anos na Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;
Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de 
permanência no país.
2.13. São requisitos para assumir vaga e 
realizar o estágio:
Para as vagas de nível Médio e Técnico: 
matrícula devidamente comprovada nos cursos 
e anos/semestres indicados no “item 1.1” deste 
edital;
Para as vagas de nível Superior: matrícula 
devidamente comprovada entre os 03 (três) 
últimos anos dos cursos indicados, atendendo 
aos semestres descritos no “item 1.1” deste 
edital;
Residir no município de Pindamonhangaba.
2.14. Será considerado como base nos 
requisitos, o semestre do estudante na data da 
sua convocação.

3 - DO PROCESSO SELETIVO
3.1. As inscrições e provas on-line serão 
realizadas gratuitamente no período de 
09/10/2020 até às 12:00 (horário de Brasília) do 
dia 19/10/2020.
3.2. Ao término da inscrição, o candidato estará 
apto a iniciar a prova on-line.
3.3. O candidato só poderá acessar a prova 
com o login e senha cadastrados durante a 
inscrição.
3.4. Ao logar no sistema para realizar a prova, o 
candidato receberá via SMS ou e-mail o código 
de confirmação para liberação do acesso à 
prova on-line.
3.4.1. O CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola, não se responsabiliza pelo 
não recebimento do SMS ou e-mail com o 
código de confirmação para liberação do 
acesso à prova on-line por motivo de ordem 
dos computadores, celulares, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, falta de energia elétrica, falta 
de sinal, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência dos 
dados. O candidato que tiver dificuldades no 
recebimento do código deverá enviar e-mail 
para pspublicos0126@ciee.ong.br antes do 
término das inscrições, relatando a dificuldade.
3.5. O candidato terá 02 (dois) minutos para 
responder cada questão. Caso não responda 
dentro do tempo determinado, o sistema 
gravará a resposta em branco e seguirá 
automaticamente para próxima questão.
3.5.1. Após a conclusão da questão ou término 
do tempo previsto no item 3.5, esta não poderá 
mais ser acessada.
3.5.2. As questões serão selecionadas no 
banco de dados e apresentadas de forma 
randômica, questão por questão.
3.6. Ao acessar a prova, só poderá desconectar 
caso clique no campo “Responder e sair da 
prova”.
3.7. A desconexão por qualquer outro motivo, 
salvo a do item anterior, acarretará na perda de 
1 (uma) questão. Ao realizar nova conexão, a 
questão não será visualizada novamente e sua 
resposta será nula, sem direito de substituição 
da questão.
3.8. O candidato é responsável por realizar a 
prova em conexão estável e segura.
3.9. O candidato que não realizar completamente 
a prova on-line será automaticamente eliminado 
do processo seletivo.
3.10. A presente seleção pública compõe-se de 
uma única fase, com aplicação de uma prova 
objetiva on-line.
3.10.1 A prova será composta de 10 (dez) 
questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, sendo apenas uma 
correta, baseadas nos seguintes conteúdos 
programáticos:
* Nível Médio/Técnico:
- Português (5 questões) – Ortografia. 
Acentuação. Pontuação. Emprego, 
classificação e flexão das palavras 
(substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome 
e verbo). Emprego de tempos e modos verbais. 
Significação das palavras (antônimo, sinônimo, 
sentido próprio e figurado). Concordância 
verbal e nominal. Crase. Plurais.
- Conhecimentos Gerais (5 questões) – Meio 
ambiente e cidadania: problemas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. História 
e geografia. Atualidades, Responsabilidade 
social.
* Nível Superior:
- Português (5 questões) – Interpretação de 
texto. Ortografia. Acentuação. Pontuação. 
Emprego, classificação e flexão das palavras 

(substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e verbo). Tempos e modos verbais. 
Colocação pronominal. Significação das 
palavras (antônimo, sinônimo, homônimo, 
parônimo). Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de 
linguagem. Crase. Coerência Textual. Plurais.
- Conhecimentos Gerais (5 questões) – 
Meio ambiente e cidadania: problemas, 
políticas públicas, aspectos locais e globais. 
História e geografia. Cultura e sociedade: 
música, literatura, rádio, cinema e televisão. 
Atualidades, Responsabilidade social.
3.11. As provas serão randômicas e realizadas 
on-line, no período estabelecido no item 3.1. 
deste edital.
3.12. Orientações antes do início da prova:
A. Certifique sua disponibilidade de tempo para 
realizar a prova;
B. Procure um local tranquilo e silencioso;
C. Realize a prova individualmente, sem 
consulta ou apoio de outros materiais ou 
pessoas;
D. Procure acessar a prova em um local que 
ofereça internet banda larga;
E. Não abra mais de uma janela/aba do 
navegador;
F. Certifique que o navegador está com o 
JavaScript ativado.
3.13. Durante a realização da prova o candidato 
não poderá:
A. Abrir mais de uma janela/aba do navegador;
B. Capturar imagem da questão (print da tela 
ou outra forma).
3.14. Acarretará a eliminação do candidato 
ou anulação da questão, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas 
mencionadas no item 3.13, para a realização 
da prova, definidas neste edital ou em outros 
meios relativos ao processo seletivo, nos 
comunicados, nas instruções ao candidato ou 
naquelas constantes em cada prova.
3.15. Para cada acerto será computado 01 (um) 
ponto, totalizando 10 (dez) pontos.
3.16. Será publicado no site do CIEE o caderno 
de questões e gabarito provisório em 17 de 
outubro de 2020.
3.17. Em caso de empate na classificação, o 
desempate será feito pelos seguintes critérios:
* Maior Idade;
* Nota de Português.

4 - DOS RECURSOS
4.1. O gabarito e o caderno de questões serão 
divulgados no dia 20 de outubro de 2020, no 
site do CIEE- Centro de Integração Empresa-
Escola.
4.2. Serão admitidos recursos quanto ao 
gabarito da prova objetiva, que deverão 
ser encaminhados eletronicamente no dia 
21 de outubro de 2020, para o endereço 
pspublicos0126@ciee.ong.br, em formulário 
específico, disponível para download no site 
do CIEE.
4.3. Não serão aceitos recursos por via postal 
ou fac-símile, ou qualquer outro meio não 
previsto neste edital.
4.4. Serão rejeitados, também, liminarmente, 
os recursos enviados fora do prazo indicado 
no item 4.2 deste capítulo, bem como aqueles 
que não contiverem dados necessários à 
identificação do candidato ou for redigido de 
forma ofensiva.
4.5. O recurso deverá ser individual, por 
questão, com a indicação do eventual prejuízo, 
devidamente fundamentado, comprovando as 
alegações com citações de artigos, legislação, 
páginas de livros, nomes dos autores, etc, com 
a juntada, sempre que possível, de cópia dos 
comprovantes e, ainda, exposição de motivos 
e argumentos.
4.6. A decisão da banca examinadora do 
CIEE será irrecorrível, consistindo em última 
instância para recursos, sendo soberana em 
suas decisões, não sendo aceita, ainda, revisão 
de recursos.
4.7. Se do exame de recurso resultar na 
anulação de questão integrante da prova, 
a pontuação correspondente a esse item 
será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido.
4.8. O recurso contra a lista de classificação 
provisória deverá ser encaminhado ao 
endereço eletrônico pspublicos0126@ciee.ong.
br, no dia 13 de novembro de 2020.
4.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos 
pedidos de recursos de recursos, revisão de 
recursos e/ou recurso do gabarito definitivo e 
resultado final.

5 - DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. As listas de classificação serão elaboradas 
por curso em ordem decrescente de 
classificação das notas obtidas, elaboradas 
pelo CIEE, nos termos deste edital, que serão 
divulgadas no site (www.ciee.org.br).
5.1.1. Aos candidatos do nível superior e nível 
técnico haverá duas listas de classificação, 
sendo que o candidato, pessoa com deficiência, 
será classificado na lista geral e na lista 
específica:
* 1º Lista Geral: para classificação de todos os 
candidatos.
* 2º Lista Específica: exclusiva para 
classificação de Pessoas com Deficiência.
5.1.2. Aos candidatos de nível médio serão 
classificados de acordo com o turno escolhido 
no ato da inscrição, de acordo com o item 
2.3.6, existindo para cada turno duas listas de 
classificação sendo elas:
* 1º Lista Geral: para classificação de todos os 
candidatos.
* 2º Lista Específica: exclusiva para 
classificação de Pessoas com Deficiência.
5.2. A publicação da lista de classificação 
provisória, gabarito definitivo e respostas aos 
recursos serão disponibilizados em 12 de 
novembro de 2020.
5.3. A publicação da lista de classificação final 

será feita em 20 de novembro de 2020.

6 - DA CONVOCAÇÃO PARA 
PREENCHIMENTO DA VAGA

6.1 No ato da convocação, o estudante deverá 
estar regularmente matriculado nos semestres 
indicados no item 1.1 deste edital.
6.2 No ato da convocação o candidato deverá 
ter pelo menos 1 (um) semestre regular a cursar 
para caracterizar a atribuição da vaga.
6.3 A convocação consistirá oficialmente por 
e-mail e em tentativa de contato telefônico.
6.4 Durante 1 (um) dia útil o CIEE realizará 
contato telefônico – um contato no período 
da manhã e outro no período da tarde - nos 
números de telefone indicados na inscrição 
do candidato. Será enviado um e-mail de 
convocação confirmando as informações, no 
mesmo dia do contato telefônico.
6.5 O Centro de Integração Empresa-Escola e a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não 
se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao 
estudante decorrentes de dados de inscrição 
incorretos, chamadas perdidas e/ou e-mail não 
visualizado no ato da convocação.
6.6 O candidato convocado deverá se 
manifestar no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis a contar da data de envio do e-mail de 
convocação e este prazo não será estendido 
sob nenhuma hipótese. O candidato convocado 
que não se manifestar neste prazo será 
considerado ausente, sendo desclassificado, 
não cabendo recurso.
6.7 Os candidatos serão convocados de acordo 
com ordem de classificação e de acordo com 
a necessidade de contratação da Prefeitura, 
respeitando o horário de aula do candidato.
6.8 O local de estágio de cada vaga será 
previamente definido pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, não cabendo ao 
candidato escolher qual vaga deseja preencher.

7 - DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO

7.1 A Celebração do Termo de Compromisso de 
Estágio será de acordo com a Lei Federal nº 
11.788 de 25 de Setembro de 2008.
7.2 A vigência do Termo de Compromisso 
de Estágio terá duração de 2 (dois) anos (24 
meses) a contar da data de início do contrato, 
desde que não haja término do curso antes 
desse período.
7.2.1 A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário com 
deficiência conforme disposto no Art. 11 da Lei 
11.788/2008.
7.3 Após procedimentos de convocação, o 
candidato deverá apresentar ao CIEE os 
seguintes documentos:
* RG e CPF (não será admitido CNH para 
substituir estes documentos)
* RG e CPF do responsável legal (no caso de 
candidatos menores de 18 anos)
* Comprovante de residência – contas de 
consumo recente: água, energia elétrica, 
telefone, gás, TV a cabo/internet, contrato de 
locação, fatura do cartão crédito ou comprovante 
bancário (em nome do candidato ou dos 
pais, ou responsável legal – com documento 
comprobatório, ou do cônjuge – com certidão 
de casamento, em caso de casa cedida, 
deverá apresentar declaração de residência 
autenticada em cartório, juntamente com a 
conta de consumo no nome do declarante), ou 
contrato de aluguel (devidamente reconhecido 
em cartório) acompanhado de conta de 
consumo recente. 
* Declaração de Escolaridade - original, atual, 
carimbada e assinada pela Instituição de 
Ensino. Para os estudantes do nível superior, 
poderão apresentar o boleto pago do último 
mês.
7.4 O candidato deverá apresentar todas as 
vias do Termo de Compromisso de Estágio, 
entregues pelo CIEE, devidamente assinadas 
pelo estudante e seu representante legal (se 
for o caso) no Departamento de Recursos 
Humanos, que conferirá e assinará no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, se todos 
os documentos estiverem corretos.
7.5 Após assinatura do Departamento de 
Recursos Humanos, o candidato deverá 
retirar, na data estipulada, as vias do Termo de 
Compromisso de Estágio para colher assinatura 
da Instituição de Ensino e o encaminhamento 
para abertura de conta bancária na instituição 
financeira estipulada pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, devendo ambos serem 
providenciados antes da data estipulada para 

início do estágio, ou na sua impossibilidade, 
sendo devidamente justificado, o prazo máximo 
será de 20 (vinte) dias corridos contados 
a partir da data que foi emitido o Termo de 
Compromisso de Estágio pelo CIEE.
7.6 O descumprimento ao estipulado nos 
itens 7.4 e 7.5 ocasionará a desclassificação 
automática do candidato, não cabendo recurso.
7.7 O início do estágio será formalmente 
autorizado pelo Departamento de Recursos 
Humanos. O descumprimento desta regra 
ocasionará a desclassificação automática 
do candidato, tendo contrato cancelado, não 
cabendo recurso.
7.8 O horário de estágio será estabelecido de 
acordo com a área e local em que o estagiário 
irá desenvolver o estágio, totalizando a carga 
horária semanal de 20 (vinte) horas.
7.9 As transferências/remoções de local de 
estágio em regra não são permitidas. Serão 
autorizadas somente se o Departamento 
solicitar e houver vaga ainda não preenchida, 
ou, na falta desta, se dois departamentos 
concordarem em efetuar a troca, respeitando 
a vontade e a disponibilidade dos estagiários e 
mediante análise e aprovação do Departamento 
de Recursos Humanos.
7.10 Os Termos de Compromisso de Estágio 
poderão ser encerrados a qualquer tempo de 
forma unilateral.
7.11 A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba concederá 30 (trinta) dias 
de recesso aos estagiários em cumprimento ao 
Art. 13 da Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 “É assegurado ao estagiário, 
sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares”. As concessões 
de recesso de estágio serão programadas e 
controladas pelo Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
7.12 Se o aluno for reprovado em algum ano/
semestre do curso ou se carregar dependências, 
ou ainda se não comprovar a sua matrícula em 
ano/semestre regular e contínuo, não poderá 
ter seu estágio prorrogado.
7.13 O estagiário que desejar encerrar 
o estágio por iniciativa própria deverá 
comparecer obrigatoriamente ao Departamento 
de Recursos Humanos para o preenchimento 
do Termo de Encerramento de Estágio.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
O processo seletivo terá validade até 31 de 
dezembro de 2021.
8.2 A confirmação do candidato no ato da 
inscrição implicará no conhecimento das 
instruções e na aceitação tácita das condições 
deste processo seletivo, tais como se acham 
estabelecidas neste edital e nas normas legais 
pertinentes.
8.3 A inexatidão das afirmativas e/ou 
irregularidades nos documentos, verificadas 
a qualquer tempo, acarretará a nulidade 
da inscrição ou do Termo de Compromisso 
de Estágio do estudante, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal cabíveis.
8.4 As dúvidas surgidas na aplicação deste 
edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pela Diretoria do Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba;
8.5 Do cronograma das etapas:

Etapa Data

Inscrição 09/10/2020 
a 19/10/2020

Gabarito 20/10/2020
Recurso contra 
gabarito 21/10/2020

Classificação 
Provisória 12/11/2020

Recursos contra 
Classificação 
Provisória

13/10/2020

Resultado Final 20/11/2020

8.6 Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 
processo regrado neste Edital.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2020.
_____________________________________

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba           

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PINDAMONHANGABA- COMTUR 

CONVOCAÇÃO PARA A 
37ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA PARA ESCOLHA DOS 
MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL – 

BIÊNIO 2020 - 2022

O Conselho Municipal de Turismo de 
Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR 
– Gestão 2018/2020, titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil inscritos para 
composição da nova gestão, para a 37ª 
reunião ordinária, a saber:
Data: 13/10/2020
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).
Obs: Os inscritos para as cadeiras e 
interessados a participar deverão fazer a 
confirmação de presença antecipada para 
melhor organização do espaço e segurança 
de todos.
PAUTA DA REUNIÃO:

1- ESCOLHA DOS MEMBROS DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA BIÊNIO 2020 – 
2022 (Para cada cadeira será escolhido um 
titular e um suplente)
Um representante dos Meios de Hospedagem;
Um representante dos Restaurantes e Bares 
Diferenciados;
Um representante do Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba;
Um representante das Agências de Turismo;
Um representante dos Guias de Turismo;
Um representante dos Transportadores 
Turísticos;
Um representante das Escolas Técnicas;
Um representante do Artesanato;
Um representante do turismo de Aventura;
Um representante do Núcleo Turístico de 
Ribeirão Grande;
Um representante do Núcleo Turístico de 
Piracuama;
Um representante da Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba – ACIP
2- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR

Pindamonhangaba, 08 outubro de 2020.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

 Fazenda Nova Gokula, localiza-
da no bairro Ribeirão Grande, pro-
moverá o Retiro “Vida e Equilíbrio”, 
no feriadão do Dia da Padroeira do 
Brasil. As atividades acontecem de 
10 a 12 de outubro. 

Entre a programação, destaque 
para o workshop de yoga e medita-
ção, com Maurício Gaggero e Elisa 
Franca. Serão três dias de imersão 
para iniciantes na prática de yoga. 
Além das aulas, estão programadas 
atividades como alimentação cons-
ciente, banho de rio, caminhada 
ecológica e ecoaventura, terapias e 
massagens, entre outras.

O retiro busca restabelecer o 
equilíbrio no dia a dia, integrando 
a saúde física, mental e espiritual. 

Entre as terapias disponíveis 
para os visitantes, estão a massa-
gem ayurvédica, com óleo e aromas 
de acordo com o biótipo; Reiki; Shi-
rodhara, ou fluxo contínuo de óleo 
morno sobre a testa.

Todos os dias haverá progra-
mação de ecoaventura no Bosque 
de Radharani, das 10h às 16h, com 
caminhadas ecológicas, tirolesa, 
parede de escaladas, slackline, 
que podem ser previamente reser-
vadas pelo telefone 12 99241-6735. 
Já estão agendadas, com vagas li-
mitadas, um rapel na Cachoeira 
das borboletas, no sábado (10); 
expedição Cachoeira do Diamante 
e Toca da Onça, no domingo (11); 
e vivência de escalada e trilha e 

rapel na Cachoeira do Degrau, na 
segunda-feira (12).

Inscrições e mais informa-
ções pelo telefone 12 99733-4335 
(whatsapp).

A Fazenda Nova Gokula é um 
santuário natural que oferece aos 
seus visitantes uma variedade de 
experiências baseadas no princí-
pio de uma vida simples, natural 
e saudável e também uma área 
de preservação ambiental com ri-
quíssima biodiversidade. O local 
abriga a maior comunidade de 
devotos da filosofia Hare Krshi-
na da América do Sul,  criada em 
1978 com o intuito de desenvolver 
a prática de vida simples e pensa-
mento elevado.

Nova Gokula promove retiro durante feriado

entretenimento
Tribuna do NortePindamonhangaba, 9 de outubro de 2020 7

Em comemoração ao Dia das 
Crianças, o Shopping Pátio Pin-
da e a sua administradora, AD 
Shopping, promovem nos dias 
11 e 12 de outubro o Festival de 
Rock para Crianças. Com o início 
das lives às 18 horas, a criançada 
poderá se divertir com as Prin-
cesas do Rock, show que home-
nageia as grandes divas do rock 
por meio de um conto de fadas 
adaptado para o gênero musical. 

Durante o 
retiro, haverá 
programação 

de ecoaventura, 
com caminhadas 

ecológicas, 
tirolesa, parede de 

escaladas, slackline, 
entre outras 

atividades

Shopping promove festival virtual de rock em comemoração ao Dia das Crianças
Com transmissão na página do Facebook do empreendimento, 
 a ação oferece diversão ao público infantil

No dia 12, a diversão con-
tinua com o show da Beatles 4 
Kids, que traz para toda a famí-
lia a história da banda de rock 
mais famosa de todos os tempos 
de um jeito leve e engraçado.

Além de proporcionar entre-
tenimento, o festival também 
combina uma importante ação 
de solidariedade. Durante as li-
ves, os participantes poderão re-
alizar doações em dinheiro, via 

QR Code, para o instituto Ampara 
Animal Silvestre, que atua desde 
2010 em defesa dos animais por 
todo o País. Todas as doações 
serão destinadas às mais de 450 
ONGs de animais cadastradas no 
instituto, e também para o com-
bate às queimadas no Pantanal.

Com aproximadamente 1 
hora de duração, as lives aliam 
bom humor à história de um gê-
nero musical que atravessa ge-

rações. O evento será transmi-
tido na página do shopping no 

Facebook: www.facebook.com/
PatioPinda.

Divulgação

Divulgação
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sociais
97 ANOS

Feliz aniversário!
Perto de completar um século, Maria Aparecida Silva Randes (ao centro) comemorou 97 

anos de idade nessa quarta-feira (7) com a família e os amigos. Dona Cida, como é chama-
da, viveu numa Pindamonhangaba muito diferente da atual, e nos contava histórias que 
pareciam saídas dos livros de Monteiro Lobato, como a de uma famosa cobra gigante que 
paralisava o trânsito de charretes na rua do Chafariz. Parábens, Dona Cida!

Tudo de bom!
Faz aniversário no próximo dia 12 de 

outubro o assíduo leitor do jornal Tribu-
na do Norte, José Roberto Gonçalves, o 
Betão. Figura conhecida do futebol local 
e do Distrito de Moreira César, certa-
mente receberá os cumprimentos dos 
inúmeros amigos e da família. Felicida-
de, Betão!

Ana Laura faz 15!
Ana Laura, completou 15 
anos no dia 6 (terça-feira e 
foi homenageada pela mãe 
Samara:

“Hoje você alcança esta 
idade transformadora para 
algumas meninas: 15 anos. 
Já não é criança, mas ainda 
não é adulta. Já sabe se virar, 
mas ainda pode correr para 
meus abraços e, fi lha, saiba 
que poderá fazê-lo sempre 
que precisar”. Ana Laura 
também recebe o carinho 
do irmão Daniel, padrasto 
Marcelo, papai Roosevelt e 
madrasta Flávia.

Felicidade!
Para a jornalis-
ta Lydia Simões, 
aniversariante de 
sábado (10). Ela 
recebe o carinho 
dos amigos e das 
sócias da Coma-
dres Comunicação.

Parabéns!
Para Ângela Rodrigues, 

que vai fazer aniversário 
na próxima terça-feira (13). 
Desejamos amor, saúde e 
prosperidade neste novo 
ciclo que se iniciará.

Feliz 
aniversário!
Para Carlos Rogério 

Amaral, aniversariante da 
sexta-feira (9). Ele come-
mora a data ao lado da 
esposa e das fi lhas e rece-
be os cumprimentos dos 
amigos da Igreja Quadran-
gular Sede Pinda.

Muitas vitórias!
É que o queremos ver na vida do 

jovem goleiro Kauã Mariano, que com-
pleta 14 anos no domingo (11). Recebe 
todo o amor e incentivo dos pais Erick e 
Alexandra, da maninha Sophia e de toda 
a família. Muito sucesso!

É o que desejamos para 
Ju Queiroz, que comple-
tou mais um ano de vida 
na segunda-feira (5). Ela 
comemorou ao lado dos 
amigos e familiares.
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