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Termina hoje (29) a Campanha 
Nacional de Multivacinação
Crianças e adolescentes que ainda não foram imunizados na mobilização nacional de multi vacinação devem 
procurar as unidades de saúde para serem vacinadas até a quinta-feira (29), últi mo dia da campanha. 

O Ministério da Saúde pre-
tende atualizar a situação va-
cinal de menores de 15 anos, 
além de conscientizar a popu-
lação sobre a importância da 
imunização contra sarampo, fe-
bre amarela, rubéola, caxumba, 
hepatites A e B e poliomielite. 

PÁG. 3

Ginásti ca Rítmica conquista diversos 
tí tulos na Taça Brasil online 2020

A equipe de Ginásti ca Rítmica de Pindamonhangaba fez bonito em mais uma competi ção dispu-
tada de forma online por causa da pandemia do novo coronavírus. Trata-se da Taça Brasil 2020 de 
Ginásti ca Rítmica, competi ção realizada pela Cia GR Brasil entre os dias 23 e 25 de outubro.

Em Pinda, todos os postos 
de saúde, com exceção do 
Maricá, estarão fazendo a 
vacinação  das 8h às 17h. 
A Campanha Nacional de 
Multi vacinação foi iniciada 
em 05 de outubro.

Dois são mortos em 
ação da PM e jovem 
é preso acusado 
de matar o ti o

POLÍCIA

PÁG. 5

3PÁG. 

Abrigo de Animais 
recebeu encontro 
e feira de adoção

Nessa quarta-feira (28),  
as organizações de prote-
ção de animais de Pinda-
monhangaba realizaram o 
primeiro “Encontro de Bem 
Estar Animal e Feira de 
Adoção” nas futuras insta-
lações do Centro de Prote-
ção e Atendimento Animal 
(CEPATAS), atual abrigo de 
animais, localizado no bairro 
do Massain.

Divulgação

Divulgação
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Não isolem os animais
Brincar com nossos cães e gatos, cuidar deles, dar e receber carinho 

são atitudes que ajudam a dar mais leveza à nossa rotina. Principalmen-
te em tempos de isolamento social, em que conviver com um animal 
de estimação pode, de fato, ser um conforto e trazer mais alegria para 
nossas vidas.

Parece que, felizmente, mais gente está percebendo isso! Recen-
temente, algumas ONGs e protetores de animais identificaram um 
aumento de até 50% nas adoções de cães e gatos. Aqui em Pinda, uma 
ação realizada nesta semana, teve o objetivo de conscientizar as pessoas 
sobre o problema do abandono de animais.

São muitos cães e gatos esperando por um lar amoroso. No Brasil, 
dos mais de 170 mil animais sob cuidados de ONGs e grupos que atuam 
com proteção animal.

Mas é preciso estar atento para que a solidão do período de isola-
mento não seja o único motivo para a adoção. Antes de se decidir, pense 
na sua rotina pós-quarentena e reflita se cuidar de um cão ou gato esta-
rá em seus planos futuros.

Faça sempre uma adoção responsável e muito bem pensada. Cães 
e gatos podem viver mais de 15 anos e temos de estar preparados para 
cuidar deles durante toda sua vida.

Se perceber que não pode se responsabilizar por animal, mas ainda 
quer ajudar, aproveite suas saídas para deixar água e ração na calçada 
para os animais de rua.

Outra opção é ajudar uma ONG de sua cidade, doando alimentos, 
produtos veterinários ou até mesmo dinheiro. Além disso, algumas 
organizações estão precisando de lares temporários, ou seja, você pode 
hospedar um animal até que ele encontre uma família definitiva.

Ajude como puder, com amor e responsabilidade.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.376, DE 30  DE SETEMBRO DE 2020.

Prolonga a denominação da Estrada Joaquim Alves 
Pereira, no bairro Pinga, até a Estrada Manoel 
Ignácio de Miranda, no Ribeirão Grande.
(Projeto de Lei nº 55/2020, de autoria do Vereador 
Carlos Moura - Magrão)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1° Prolonga a denominação da Estrada Joaquim 
Alves Pereira, no bairro Pinga, até a Estrada Manoel 
Ignácio de Miranda, no Ribeirão Grande.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2020.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==========================================
CONVOCAÇÃO

==========================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
– FPMP, nos termos da Resolução FPMP nº 01, de 
28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização 
das informações cadastrais, CONVOCA a todos os 
servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba o 
RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.

O recadastramento será realizado no período de 03 de 
novembro a 30 de dezembro de 2020, no Departamento 
de Recursos Humanos no horário de expediente do 
atendimento das 8:00 as 16:00 horas.

Será obrigatório o uso de máscara e deverá respeitar o 
distanciamento físico conforme as normas de Vigilância 
Sanitária.

As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser 
obtidas no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br/portal 
do servidor

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2020.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.885, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr.Isael Domingues, Prefeito do Município 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei Municipal nº 6.299, de 19 de 
dezembro de 2019, artigo 5º,
DECRETA: 
Art. 1º. Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção 
Especial, proveniente de anulação de saldo de dotação 
do orçamento da Câmara Municipal. A classificação 
orçamentária será:

01.10.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.30  Departamento de Atenção Especial 
2057     Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.01  3.3.90.30 – Material de Consumo (1136)                                 
R$   190.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 
1º terá como cobertura a anulação parcial da seguinte 
dotação do legislativo:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
1002        Ampliação e Manutenção da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.51 – Obras e Instalações (1)                                          
R$   190.000,00

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

Pindamonhangaba, 19 de outubro 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 19 de outubro de 2020.
Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.887, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico do Município de Pindamonhangaba.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 6.344, 
de 2020,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetônico do Município de 
Pindamonhangaba, aprovado na reunião do Conselho, 
conforme Ata da Reunião Ordinária nº 05/2020- 
CMPHCAAP, o qual é parte integrante deste Decreto.

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

Pindamonhangaba, 27 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 27 de outubro  de  2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

REGIMENTO INTERNO

Capítulo I – Da natureza e Organização
Art. 1º  O Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba, instituído pela Lei Municipal 6.334, 
de 23 de abril de 2020, cria e aprova o presente 
Regimento Interno, a fim de estabelecer suas normas de 
funcionamento e organização.
Art. 2º  O CMPHCAAP, criado por legislação municipal 
como órgão colegiado de caráter consultivo, tem por 
finalidade a proteção e preservação do patrimônio 
histórico, cultural, ambiental e arquitetônico do Município 
de Pindamonhangaba.
Art. 3º  Cabe ao CMPHCAAP, para cumprimento de 
sua competência legal, reger-se pelas disposições 
constantes na Lei Municipal 6.334, de 23 de abril de 
2020, e nas demais leis correlatas.

CAPÍTULO II – Da Composição do 
Conselho e dos Mandatos

Art. 4º  O CMPHAAP é constituído dos seguintes 
membros efetivos:
- 01 (um) representante da Secretaria de Obras e 
Planejamento;
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo;
- 01 (um) representante da Fundação João Romeiro;
- 01 (um) representante da Secretaria de Governo;
- 01 (um) representante da Secretaria de Negócios 
Jurídicos;
- 03 (três) representantes da sociedade com reconhecida 
atuação na área em questão;
-02 (dois) representantes técnicos externos: arquitetos 
e/ou engenheiros com notório conhecimento na área de 
patrimônio histórico, cultural, ambiental e arquitetônico.
§ 1º  A nomeação dos membros efetivos será feita por 
decreto do Poder Executivo para o prazo de 02 (dois) 
anos, podendo os mesmos serem reconduzidos para um 
novo mandato de igual período.
§ 2º  No caso de vacância, antes do término do mandato, 
será feita nova indicação pela mesma entidade para o 
período restante.
§ 3º Declarado extinto o mandato, o Presidente do 
Conselho oficiará ao Prefeito que proceda ao trâmite de 
preenchimento de vaga para designação.
Art. 5º  O exercício de mandato de Conselheiro será 
gratuito e constituirá serviço público da mais alta 
relevância para o município.

CAPÍTULO III - Das eleições dos 
representantes da sociedade civil

Art. 6º  O processo eleitoral para a escolha dos 
Conselheiros da sociedade civil será aberto 30 (trinta) 
dias antes do término dos mandatos do Conselho.
§1º O Presidente do Conselho publicará edital na 
Imprensa Oficial do Município convocando os segmentos 
representativos para o processo eleitoral, estabelecendo 
os procedimentos para habilitação e os respectivos 
prazos.
§2º  O pedido de inscrição do segmento representativo 
para participar do processo eleitoral deverá ser feito no 
Departamento de Cultura, mediante requerimento.
§3º Os representantes da Sociedade Civil e seus 
respectivos suplentes serão eleitos em assembleia geral 
especialmente convocada por edital público.
§4º A eleição de que trata o §3º será realizada quando o 
número de interessados for superior ao número de vagas.

CAPÍTULO III – Das Atribuições da Diretoria
Art. 7º  A Diretoria será escolhida por seus pares, por 
meio de voto, nos termos do art. 23 deste Regimento, 
para um mandato de 2 (dois) anos, sendo composta pelo 
presidente, vice-presidente e secretário, podendo ser 
reconduzidos por mais um ano.
Art. 8º  São atribuições do presidente:
I. Coordenar as atividades do Conselho;
II. Convocar as reuniões do Conselho, dando ciência aos 
seus membros;
III. Organizar a ordem do dia das reuniões;
IV. Abrir e encerrar as reuniões do Conselho;
V. Determinar a verificação da presença;
VI. Determinar a leitura da ata e das comunicações que 
entender convenientes;
VII. Assinar as atas, uma vez aprovadas, juntamente 
com os demais membros presentes do Conselho;
VIII. Conceder a palavra aos membros do Conselho, 
orientando para assuntos pertinentes;
IX. Colocar as matérias em discussão e votação;
X. Anunciar o resultado das votações, decidindo-as em 
caso de empate;
XI. Proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
XII. Decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las 
à consideração dos membros so Conselho quando não 
previstas no presente Regimento;
XIII. Propor normas para o bom andamento dos 
trabalhos do Conselho;
XIV. Mandar anotar os precedentes regimentais para 
solução de casos análogos;
XV. Designar relatores para o estudo preliminar dos 
assuntos a serem discutidos nas reuniões;
XVI. Assinar os livros destinados aos serviços do 
Conselho e seu expediente;
XVII. Agir em nome do Conselho, mantendo todos os 
contatos com as autoridades com as quais deve ter relações;
XVIII. Representar socialmente o Conselho e delegar 
poderes aos seus membros para que façam essa 
representação;
XIX. Tomar conhecimento das justificações de ausência 
dos membros do Conselho;
XX. Propor ao Conselho as revisões do Regimento 
Interno julgadas necessárias.

Art. 9º  O vice-presidente deverá substituir o Presidente 
quando necessário com as mesmas atribuições do titular.
Art. 10 - São as atribuições do secretário:
I. Secretarias as reuniões do Conselho;
II. Receber, preparar, expedir, controlar a 
correspondência;
III. Preparar a pauta da reunião;
IV. Providenciar os serviços de digitação e impressão;
V. Providenciar os serviços de arquivo e documentação;
VI. Lavrar as atas, fazer sua leitura e a do expediente;
VII. Recolher as proposições apresentadas pelos 
membros do Conselho;
VIII. Registrar a frequência dos membros do Conselho 
às reuniões;
IX. Anotar os resultados das votações e das proposições 
apresentadas;
X. Distribuir aos membros do Conselho as pautas das 
reuniões, os convites e as comunicações.

CAPÍTULO IV – Dos Membros do Conselho
Art. 11 – Compete aos membros do Conselho:
I. Participar de todas as discussões e deliberações do 
Conselho;
II. Votar as proposições submetidas à deliberação do 
Conselho;
III. Apresentar proposições, requerimentos, moções e 
questões de ordem;
IV. Comparecer às reuniões na hora prefixada;
V. Desempenhar as funções para as quais forem 
designados;
VI. Relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo 
presidente;
VII. Obedecer às normas regimentais;
VIII. Assinar as atas das reuniões do Conselho;
IX. Apresentar retificações ou impugnações às atas;
X. Justificar seu voto, quando for o caso;
XI. Apresentar à apreciação do Conselho quaisquer 
assuntos relacionados com suas atribuições.
Art. 12 - Ficará extinto o mandato do membro que deixar 
de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 
(quatro) intercaladas, sem justificação.
Parágrafo único – O prazo para justificação de ausência 
é até a data da reunião imediatamente posterior em que 
se verificou o fato.

CAPÍTULO VI – Das Reuniões
Art. 13 - O Conselho instalar-se-á e funcionará junto 
ao Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão 
Homem de Mello, ou qualquer outro local adequado, 
designado pelo Presidente.
Art. 14 - As reuniões serão:
I. Ordinárias, uma vez ao mês;
II. Extraordinárias, convocadas com antecedência 
mínima de 48 horas, pelo Presidente ou por solicitação 
de pelo menos um terço de seus membros efetivos.
Art. 15 - As reuniões do Conselho só poderão ser 
realizadas com a presença de, no mínimo, 6 (seis) 
conselheiros (quórum mínimo).
§ 1º - Se, na hora do início da reunião, não houver 
quórum suficiente, será aguardada durante 30 (trinta) 
minutos a composição do número legal.
§ 2º - Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, 
sem que haja quórum, o Presidente do Conselho 
convocará reunião, que realizar-se-á no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 16 - Por indicação de qualquer membro do Conselho, 
desde que agendado previamente, poderão tomar parte 
nas reuniões, mas sem direito a voto, representantes 
de órgãos federais, estaduais e municipais, bem como 
outras pessoas cuja audiências seja considerada útil 
para fornecer esclarecimentos e informações.

CAPÍTULO VII – Da ordem dos Trabalhos
Art. 17 - A ordem dos trabalhos será a seguinte:
I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II. Expediente;
III. Apresentação e discussão dos itens da pauta 
previstos para a reunião.
Parágrafo Único – A leitura da ata poderá ser dispensada 
pelo plenário, quando sua cópia tiver sido distribuída 
previamente aos membros do Conselho.
Art. 18 - O expediente se destina à leitura da 
correspondência recebida, de outros documentos e 
informes.
Art. 19 - A ordem do dia corresponderá à discussão, 
bem como à execução das atribuições do Conselho, 
conforme estabelecido na Lei  nº 6.334, de 23 de abril de 
2020 e neste Regimento Interno.

CAPÍTULO IX – Das Votações
Art. 20 - Encerrada a apresentação e eventual 
discussões, a matéria será submetida à votação.
Art. 21 - As votações poderão ser simbólicas, nominais 
ou secretas, devendo ser decidia a forma por maioria 
simples, antes de cada votação.
§ 1º -  A votação simbólica far-se-á conservando-
se os braços abaixados os membros do Conselho 
que desaprovam e levantando-os os que aprovam a 
proposição em questão.
§ 2º - A votação simbólica será regra geral para as 
votações, somente sendo abandonada por solicitação 
de qualquer membro, aprovada pelo plenário.
§ 3º - A votação nominal será feita pela chamada dos 
presentes, devendo os membros do Conselho responder 
“sim” ou “não”, conforme sejam favoráveis ou contrários 
à proposição.
§ 4º - A votação secreta será feita com a chamada 
pelo Presidente de cada membro, o qual expressará 
seu voto em cédula que será colocada em envelope 
fornecido e rubricado pelo Presidente, o qual designará 
dois membros para o escrutínio e contagem dos votos, 
proclamando o resultado em seguida.
§ 5º - A abstenção dar-se-á quando o membro, parente 
ou consanguíneo até o terceiro grau, tenha interessa 
manifesto na deliberação, sob pena de nulidade do voto, 
devendo informar ao Presidente e sua presença não 
será computada para efeito de quórum.
Art. 22 - Ao anunciar o resultado das votações, o 
Presidente do Conselho declarará quantos votam 
favoravelmente e/ou em contrário.
Parágrafo único – Havendo dúvida sobre o resultado, o 
Presidente do Conselho poderá pedir aos membros que 
se manifestem novamente.
Art. 23 - Ao plenário cabe decidir se a votação deve ser 
global ou destacada.
Art. 24 - Não poderá haver voto de delegação.

CAPÍTULO XI – Das Atas
Art. 25 - A ata é o resumo das ocorrências verificadas 
nas reuniões do Conselho.
§ 1º - As atas devem ser escritas seguidamente, sem 
rasuras ou emendas.
§ 2º - As atas podem ser digitadas, rubricadas pelo 
Presidente e posteriormente encadernadas.
Art. 26 - As atas serão subscritas pelo Presidente do 
Conselho e pelos membros presentes à reunião.
Art. 27 - Este Regimento Interno poderá ser revisto e 
reformulado pelo voto de dois terços dos membros, em 
reunião específica para o assunto, sempre que houver 
necessidade de inclusão de aspectos considerados 
essenciais.
Art. 28 - Os casos omissos e as dúvidas subscritas na 
execução do presente Regimento serão resolvidos 
mediante deliberação dos membros do CMPHCAAP.
Art. 29 - Este Regimento entra em vigor na data de sua 
publicação em órgão de publicidade local.

Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2020.

Ana Maria Corrêa Guimarães Iadeluca
Presidente do CMPHCAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.433, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
conforme Lei Federal 14.017/2020 e Decreto Municipal 
nº 5866/2020, Resolve NOMEAR os senhores indicados 
pelo Conselho Municipal de Conselho Municipal 
de Cultura – CMC do Município para constituírem 
a  Comissão de Seleção para o Edital 02/2020 
Linguagens Artísticas Lei Aldir Blanc -FMAPC:

- Alberto Capucci - Produtor Cultural - RG nº 5.812.096-6
- Vanderléia Barboza - Gestora Cultural - RG nº 
16.833.607
- Jacqueline Baumgratz - Especialista em gestão e 
politicas públicas – RG nº 15.450.877-9

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 23 de outubro de 2020.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.427, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.     

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR a Sra. Talita 
de Lima Melo, recepcionista, para substituir a Chefe de 
Divisão de Processos Disciplinares e Sindicância, Sra. 
Shirley Silva Fernandes, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em licença, de 03 de novembro a 
02 de dezembro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2020.

Pindamonhangaba, 1º  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 1º de outubro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.434, DE 23 DE OUTUBRO DE 
2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, 
Resolve NOMEAR o Sr. José Roberto Bissoli para o 
cargo de provimento em comissão de Assessor a partir 
de 07 de outubro de 2020.  

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 07 de outubro de 
2020.

Pindamonhangaba, 23 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 23 de outubro de 2020.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.435, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,  
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Anderson Felipe 
dos Santos Nunes do cargo de provimento em comissão 
de Assessor a partir de 23 de outubro de 2020.  

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus retroagindo seus efeitos a 23 de 
outubro de 2020.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de outubro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.436, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
com respaldo na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal nº 5.491, de 29 de janeiro 
de 2018, e Resolução nº 99, de 20 de outubro de 2020, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, 

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Sra. Luciene Aparecida Dantas, 
assistente social, como gestora das parcerias do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FUMCAD.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de outubro de 
2020 e revogando a Portaria Geral nº 5.360, de 13 de 
maio de 2020.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2020.
 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda                            
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, em 27 de outubro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.437, DE 27 DE OUTUBRO DE 2.020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 
2.011, alterada pela Lei 6.170, de 05 de outubro de 2018 
e pela Lei 6.221, de 23 de maio de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados 
para comporem a Comissão Interna responsável pelo 
suporte ao processo de Premiação do Magistério 
Público Municipal para o ano de 2020:

- Ana Maria Caetano do Santo
- Elaine de Abreu Prolungatti
- Francine Correa Domingues
- Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
- Noemi Silva
- Pérside Guimarães Diana Santos
- Rosalina de Fátima dos Santos Pícolo
- Roselaine Moreira de Almeida
- Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos
- Tayla Catalina Zarzur Lopes

Art. 2º São funções atribuídas à Comissão Interna 
responsável pelo suporte ao processo de premiação do 
magistério público municipal no ano de 2020:
I – Atuar no suporte ao Departamento de Ação Educativa 
e Desenvolvimento Pedagógico e ao Departamento de 
Gestão Escolar no que se referir à atribuição prevista na 
Lei nº 5.318/2011, alterada pela Lei nº 6.170/2018 e pela 
Lei nº 6.221/2019;
II- Coletar e organizar dados e informações necessárias 
à consecução dos trabalhos relativos à premiação do 
quadro do magistério público municipal;
III- Organizar, por setores, as planilhas que apontam 
os critérios utilizados para análise e comprovam o 
desempenho de cada profissional, para a efetivação do 
pagamento da premiação dentro dos prazos previstos 
na Lei nº 5.318/2011, alterada pela Lei nº 6.170/2018 e 
pela Lei nº 6.221/2019;
IV - Representar instância consultiva da Secretaria 
Municipal de Educação quanto às situações de análise 
da documentação, auxiliando a equipe de liderança no 
atendimento às requisições que sejam apontadas pelos 
docentes.   

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de outubro de 2020.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2.020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

              
Luciana de Oliveira Ferreira

Secretária Municipal de Educação

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 27 de outubro de 2020.   

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.438, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011, 
alterada pela Lei 6.170 de 05 de outubro de 2018 e pela 
Lei 6.221 de 23 de maio de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados 
para comporem a Comissão Interna responsável 
pelo suporte ao processo de remoção e atribuição 
de salas para o ano letivo de 2021 nas fases 
discriminadas no Capítulo VII, incisos I, II e III do art. 37 
da Lei nº 5.318/2011, alterada pela Lei nº 6.170/2018 e 
pela Lei nº 6.221/2019:

- Célia Regina Ascenço
- Edma Cardoso Bacelar Silva
- Fabiana Isabel Oliveira dos Santos
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- José Francisco do Amaral Machado
- Marta do Nascimento Bicho Freitas 
- Patrícia Lima da Silva
- Priscila Cundari de Mello Rosa

Art. 2º- São funções atribuídas à Comissão Interna 
responsável pelo suporte ao processo de remoção e de 
atribuição de classes:
I – Atuar no suporte ao Departamento de Ação Educativa 
e Desenvolvimento Pedagógico e ao Departamento de 
Gestão Escolar no que se referir à atribuição prevista na 
Lei nº 5.318/11, alterada pela Lei nº 6.170/2018 e pela 
Lei nº 6.221/2019;
II- Coletar e organizar dados e informações necessárias 
à consecução dos trabalhos relativos à atribuição de 
classes, jornadas e definição de unidades de controle 
de frequência, com a colaboração de profissionais da 
Secretaria Municipal de Educação;
III- Promover a articulação entre a direção dos 
departamentos e os servidores do Departamento de 
Gestão Escolar encarregados do registro dos processos 
de remoção e atribuição de classes;
IV- Auxiliar a direção dos departamentos na divulgação 
das portarias dos processos de remoção e atribuição, 
bem como orientar os docentes para a dissolução de 
dúvidas e encaminhamentos necessários;
V- Colaborar, no início do ano letivo de 2021, na 
organização dos procedimentos de atribuição de novas 
classes, segundo as normas vigentes;
VI- Representar instância consultiva da Secretaria 
Municipal de Educação quanto às situações de atribuição, 
auxiliando a equipe de liderança no atendimento a 
requisições que sejam apontadas pelos docentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de outubro de 2020.

Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 27 de outubro de 2020

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.439, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, 
Resolve NOMEAR  a Sra. Talita Aparecida da Silva 
para o cargo de provimento em comissão de Assessor, a 
partir de 26 de outubro de 2020.  

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de 
outubro de 2020.

Pindamonhangaba, 27 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 27 de outubro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Os alunos da segunda turma do 
Técnico em Teatro do Senac Pinda-
monhangaba apresentarão, de 29 
a 31 de outubro, o experimento cê-
nico “Como Nossos Pais”, uma peça 
teatral transmitida totalmente on
-line. Os ingressos serão gratuitos e 
poderão ser adquiridos pela plata-
forma  Sympla. A transmissão será 
às 20h, pelo Zoom, ferramenta que 
identifica o som dos microfones em 
uso e alterna automaticamente as 

Alunos do Senac Pinda 
apresentam peça teatral on-line

imagens exibidas na tela, trazendo 
mais dinamismo ao espetáculo.

“Como Nossos Pais”   promoverá 
a discussão sobre até que ponto as 
pessoas são livres ou estão presas 
a paradigmas patriarcais, com o in-
tuito de desconstruir o pensamento 
da sociedade e proporcionar a evo-
lução do corpo integral. Para contar 
a história, os estudantes farão uma 
analogia das fases do desenvolvi-
mento da sociedade com as fases do 
desenvolvimento da borboleta: ovo, 
lagarta e borboleta.

“A realização desse projeto faz 
com que os alunos concretizem 
as habilidades, conhecimentos, 
atitudes e valores construídos ao 

longo do curso, como a construção 
de personagem, pesquisa sobre o 
corpo e a voz, maquiagem artística, 
interpretação para câmeras e 
a realização de projetos. Esses 
conhecimentos são importantes 
para que a turma ingresse no 
mundo do trabalho”, explica Didio 
Gonçalves, docente da área de co-
municação e artes do Senac Pinda-
monhangaba.

Carol Bastos, aluna do Técnico 
em Teatro da unidade, conta que a 
turma percorreu uma trajetória de 
muita pesquisa no decorrer do curso, 
começando pelo estudo do teatro 
grego até chegar ao momento atual 
de pandemia. “A nossa expectativa é 
acessar o espectador e transformar 
a sociedade para melhor, a partir 
da reflexão de situações do nosso 
cotidiano. Estamos ansiosos e 
felizes”, comenta.

A peça tem duração estimada de 
uma hora e a classificação indicativa 
é de 16 anos. Os ingressos serão li-
mitados.
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cidade
Campanha Nacional de Multivacinação 
termina hoje (29)

As organizações de prote-
ção de animais de Pindamo-
nhangaba realizaram o pri-
meiro “Encontro de Bem Estar 
Animal e Feira de Adoção” nas 
futuras instalações do Centro 
de Proteção e Atendimento 
Animal (CEPATAS), atual abri-
go de animais, localizado no 
bairro do Massain.

O evento aconteceu na 
quarta-feira (28), como uma 
primeira experiência para 
unir todos os voluntários que 
se dedicam à causa animal.

O espaço ficou aberto para 
adoções e também comercia-
lização de rifas e produtos de 
todas associações e ONGs. O 
objetivo é realizar com maior 

frequência esse tipo de even-
to, incentivando a adoção 
consciente e maior apoio da 
comunidade para à causa ani-
mal.

Atualmente, o Abrigo con-
ta com a presença de apro-
ximadamente 30 animais 
(entre cães e gatos), que es-
tarão à disposição para ser 
adotados, bem como outros 
animais que as protetoras e 
as entidades estão apresen-
tando.

Durante o encontro, os vi-
sitantes puderam se informar 
sobre ações como doações de 
rações e também sobre o pro-
cesso de castração que será 
realizado em breve.

Para facilitar a vida do cida-
dão que precisa do Certificado 
de Registro de Veículos (CRV), 
o antigo DUT, utilizado nos pro-
cessos de compra e venda de 
veículos, o Poupatempo dispo-
nibilizou 5,5 mil novas vagas de 
agendamento para a retirada 
do documento.

A entrega do CRV para pes-
soas físicas no Poupatempo de 
Pindamonhangaba só será per-
mitida mediante agendamento, 
nos portais – www.poupatem-
po.sp.gov.br e www.detran.
sp.gov.br. Basta clicar no link 
‘Retirada de CRV’ para escolher 
a opção desejada. Quem fez a 
solicitação pelo Fale Conosco 
também pode, a partir de agora, 
optar pelo agendamento prévio 
para agilizar a retirada do do-
cumento. É importante que na 
data e horário marcados o cida-

dão compareça à unidade com 
a documentação encaminhada 
nos canais eletrônicos.

“Desde a retomada das ativi-
dades presenciais nas unidades 
do Poupatempo, trabalhamos 
para oferecer soluções inova-
doras que possam atender cada 
vez mais e melhor a popula-
ção. Nosso objetivo é aumentar 
a capacidade de atendimento 
presencial, seguindo todos os 
protocolos sanitários e de segu-
rança para o cidadão e nossos 
colaboradores”, explica Murilo 
Macedo, diretor de Serviços ao 
Cidadão do Poupatempo. 

Para evitar aglomerações e 
minimizar os riscos de trans-
missão do novo coronavírus, o 
acesso ao Poupatempo Pinda-
monhangaba é controlado e o 
atendimento realizado apenas 
com agendamento. 

O uso de máscaras de prote-
ção é obrigatório, assim como a 
medição de temperatura e hi-
gienização das mãos com álcool 
em gel na entrada das unidades. 
A manutenção do distancia-
mento entre as pessoas foi refor-
çada com sinalização nos bancos 
de espera, marcações no chão e 
orientação. A presença de acom-
panhantes permitida somente 
em casos de crianças, idosos ou 
pessoas com deficiência. 

O Poupatempo de Pindamo-
nhangaba funciona de  segunda 
a sexta, das 9h às 17h, e sábado, 
das 9h às 13h. Na segunda (2), o 
posto não funcionará por conta 
do feriado do Dia de Finados. A 
unidade fica na Avenida Profes-
sor Manoel César Ribeiro, 321, 
no estacionamento do Super-
mercado Tenda, no bairro San-
ta Cecília.

Crianças e adolescentes 
que ainda não foram imuni-
zados na mobilização nacio-
nal de multivacinação devem 
procurar as unidades de saú-
de para serem vacinadas até 
a quinta-feira (29), último dia 
da campanha. O Ministério 
da Saúde pretende atualizar a 
situação vacinal de menores 
de 15 anos, além de conscien-
tizar a população sobre a im-
portância da imunização con-
tra sarampo, febre amarela, 
rubéola, caxumba, hepatites 
A e B e poliomielite. 

Em Pinda, todos os pos-
tos de saúde, com exceção 
do Maricá, estarão fazendo a 
vacinação  das 8h às 17h. A 
Campanha Nacional de Multi-
vacinação foi iniciada em 05 
de outubro.

Ao todo, o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
oferece cerca 18 vacinas para 
crianças e adolescentes.

Somente contra a poliomie-
lite, uma das doenças mais 

preocupantes, cerca de 11 
milhões crianças de um ano 
a menores de cinco devem re-
ceber a Vacina Oral Poliomie-
lite (VOP), com a condição de 
que tenham recebido as três 
doses da Vacina Inativada Po-
liomielite (VIP). Felizmente, 
o Brasil não detecta casos da 
doença, que causa paralisia 
infantil, desde 1990, graças ao 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI).

 A meta é alcançar cobertu-
ra vacinal de 95% das crian-
ças contra o pólio, além de 
atualizar a caderneta de va-
cinação de crianças e adoles-
centes menores de 15 anos. 

O Sistema Nacional de 
Imunização do Brasil registra 
uma queda média de 48% de 
vacinas como tríplice viral e 
poliomielite nos últimos cin-
co anos. A Organização Mun-
dial da Saúde também tem 
alertado sobre os perigos da 
redução da imunização da 
população. 

Abrigo de animais 
sedia Encontro e 
Feira de Adoção

Poupatempo realiza novos 
agendamentos para retirada 
de documentação de veículos 

Divulgação

Agência Brasil / EBC

A meta é imunizar crianças contra o pólio, e atualizar a caderneta de vacinação dos menores de 15 anos

Divulgação
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Conselho MuniCipal de 
patriMônio históriCo, Cultural, 

aMbiental e arquitetôniCo de 
pindaMonhangaba – CMphCaap 

ConVoCaÇÃo – 6ª reunião ordinária – 2020
Ficam os senhores Conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados 
a participar da 6ª Reunião Ordinária – 2020 que 
ainda será virtual:
Pauta:
- Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária
- Análise e decisão sobre o Ofício Unitau sobre Matriz
- Achados Arqueológicos no Santana/ Fatos e 
Providências
- Livro do Tombo, Atualizações e registros 
competentes
- Visitas Técnicas às Igrejas de São José e 
Capela de Santana
- Bica do Tabau – Relatório para Proposta de 
Tombamento
- Plano Museológico do Museu – apresentação 
Patrícia Cruz
Data: 03/11/2020 (terça-feira) Horário: 14h00 
(quatorze horas) Plataforma: link: meet.google.
com/ymr-wcae-kgs
ana Maria Correa guiMarÃes iadeluCa

presidente- CMphCaap

CONVOCAÇÃO – 19 ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 19ª 
reunião ordinária do Fundo de Apoio Esportivo 
de Pindamonhangaba está agendada para o 
dia 03/11/2020 (terça-feira).
pauta:
Leitura e aprovação da ata anterior;
Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos 
das bolsas auxílio aos atletas e comissão técnica 
das modalidades beneficiadas.
Dia: 03/11/2020 – (terça – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)
Local: Centro Esportivo João Carlos de Oliveira 
– “João do Pulo”.
professor antônio Carlos Macedo giudice

presidente do Faep

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao pregÃo registro de preÇo nº 124/2020 (pMp 5849/2020) de “aquisição 
de agregados (areia média de rio)”, com validade de 12 meses, datada de 26/10/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 300/2020 Empresa: TMS COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao pregÃo registro de preÇo nº 089/2020 (pMp 4364/2020) de “aquisição 
de materiais hidráulicos”, com validade de 12 meses, datada de 01/10/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 267/2020 Empresa: DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP
ATA nº 268/2020 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 269/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao pregÃo registro de preÇo nº 276/2019 (pMp 34650/2019) de 
“aquisição de materiais para pintura”, com validade de 12 meses, datada de 29/01/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 095/2020 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 096/2020 Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 097/2020 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 098/2020 Empresa: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao pregÃo registro de preÇo nº 096/2020 (pMp 4689/2020) 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vidraçaria com 
fornecimento, instalação e substituição de vidros”, com validade de 12 meses, datada de 
01/10/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 272/2020 Empresa: JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao pregÃo registro de preÇo nº 269/2019 (pMp 33643/2019) de 
“aquisição de móveis e materiais hospitalares”, com validade de 12 meses, datada de 29/07/2020.
O arquivo digitalizado encontra-se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 213/2020 Empresa: CIRÚRGICA IZAMED LTDA
ATA nº 215/2020 Empresa: FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME
ATA nº 216/2020 Empresa: HOSP BIO IND E COM MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP
ATA nº 217/2020 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
ATA nº 218/2020 Empresa: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME

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 061/2020 
(pMp 3703/2020) 
Para “aquisição de Academia da Melhor Idade 
para os bairros de Pindamonhangaba, além 
de Estação Saúde, bem como peças para 
substituição das atuais com necessidade de 
manutenção”, com entrega dos envelopes até dia 
12/11/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

pregÃo nº 070/2020 (pMp 2447/2020) – 
reabertura 
Para “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de 
manutenções preventivas e corretivas de 
elétrica e mecânica, com reposição, sem 
exclusividade, de acessórios, peças e/ou 
componentes genuínos ou originais de fábrica, 
para roçadeiras, motosserras e motores, 
de diversas marcas, pertencentes a esta 
municipalidade, por um período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 13/11/2020 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

pregÃo nº 105/2020 (pMp 4736/2020) - 
reabertura
Para “aquisição de películas retro refletivas 
e não refletivas para a confecção das 
placas de trânsito (orientativas, indicativas, 
turísticas e informativas) no município 
de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/11/2020 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

pregÃo nº 147/2020 (pMp 7586/2020)
Para “aquisição de equipamento de proteção 
individual para profissionais de saúde do 
município de Pindamonhangaba, utilizando-
se da Lei Federal 14.035 de 11 de agosto de 
2020”, com entrega dos envelopes até dia 
09/11/2020 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.  

*** hoMologaÇÃo ***

pregÃo nº 077/2020 (pMp 3649/2020) 
A autoridade superior (decreto 5828/2020), 
homologou, em 21/10/2020, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção mecânica preventiva e 
corretiva, com reposição sem exclusividade, de 
peças e/ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica e caminhões e ônibus da frota da 
Prefeitura”, em favor da empresa Elizandra 
Mara de Lima Peças ME, os itens 01 e 02, no 
valor total de R$ 235.892,50. 

pregÃo nº 117/2020 (pMp 5414/2020) 
A autoridade superior (decreto 5828/2020), 
considerando as diligências realizadas, 
homologou, em 23/10/2020, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
mangueiras e tubos de Led para decoração 
de praças e prédios públicos nas festividades 
natalinas do município”, em favor das empresas: 
AMP Comercial Eireli, o item 02, no valor total de 
R$ 10.800,00; e Comercial Print Lux Eireli Ltda, 
o item 01, no valor total de R$ 19.120,00. 

*** Contrato ***

pregÃo nº 069/2020 (pMp 3543/2020) 
Foi firmado o contrato 136/2020, de 
21/10/2020, para “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços 
automotivos de manutenção elétrica em 
geral, com reposição e/ou fornecimento sem 
exclusividade de peças e/ou componentes 
genuínos ou originais de fábrica, para os 
veículos e máquinas rodoviárias de diversas 
marcas, modelos e tipos pertencentes à frota 
operacional desta municipalidade”, no valor 
de R$ 290.000,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr José Sodário Viana, e pela 
contratada, empresa Ando Autoelétrico Ltda 
ME, o Sr Fernando Osamu Ando. 

*** aditaMento ***

pregÃo nº 142/2018 (pMp 22811/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 
01/10/2020, ao contrato 131/2018, que cuida 
de “contratação de empresa para prestação 
de serviços especializados de Data Center 
e hospedagem de Web Sites (hosting) em 
servidores dedicados e gerenciados, por um 
período de 24 meses”, para prorrogação até 
01/10/2022, e reajuste de 3,1979% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 73.064,11, assinando pela 
contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e 
pela contratada, empresa Telefônica Brasil 
S/A, o Sr Rones Alves Machado Portela e o Sr 
Ricardo José Figueira. 

pregÃo registro de preÇo nº 216/2019 
(pMp 27906/2019) 
Foi firmado o primeiro aditamento, de 
02/10/2020, à ata de registro de preço 
nº 452/2019, que cuida de “aquisição de 
medicamentos da atenção básica”, para 
reequilíbrio de preço unitário do item 11 para R$ 
2,08, e troca de marca para “Pharmascience”, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Soma/SP 
Produtos Hospitalares Ltda, o Sr Ricardo Vieira 
Cassiano. 

edital de ChaMaMento pÚbliCo de 
proJetos esportiVos

O Conselho Diretor do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba– FAEP, através 
de seu Presidente, Prof. Antonio Carlos Macedo 
Giudice, no uso de suas atribuições, conforme 
Artigo 3º parágrafo II da Lei Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro de 2005, Alterado pela Lei 
Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009 
e Lei Municipal Nº6. 082/2017 conforme artigo 
7º e 8º e o que dispõe o Regimento Interno 
do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunicam 
que estarão abertas as inscrições de projetos 
esportivos na área de rendimentos que 
pleiteiem a obtenção de recursos financeiros 
para temporada de 2020.
1. objeto
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção 
de projetos que pleiteiem a obtenção de 
recursos financeiros através do Fundo de Apoio 
Esportivo de Pindamonhangaba (FAEP).
1.2. Para os fins deste Edital, entende-se por 
projeto o conjunto de ações, em conformidade 
com a respectiva política de esportes 
municipal, para execução de ações que visam 
o cumprimento do plano de treinamento, 
competições e manutenção da carreira dos 
esportistas e comissões técnicas que tenham 
por finalidade:
1.2.1. ampliar e democratizar o acesso à prática 
esportiva, individual ou coletiva;
1.2.2. estimular e promover a revelação de 
atletas locais e da região;
1.2.3. incentivar o desenvolvimento do esporte 
amador e não profissional no Município de 
Pindamonhangaba;
1.2.4. recrutamento, seleção, formação e 
desenvolvimento de atletas e paratletas;
1.2.5. manutenção de atletas e paratletas 
selecionados e equipes que representam 
o Município de Pindamonhangaba em 
competições e eventos esportivos de âmbito 
regional, estadual, nacional e internacional;  
1.2.6. fomento à prática e ao desenvolvimento 
do esporte entre crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e as pessoas com 
deficiência; 
1.3. Os Profissionais de Educação Física e as 
entidades interessadas deverão habilitar-se 
mediante a apresentação da documentação 
exigida no presente Edital de Chamamento 
e apresentação do Plano de Trabalho, 
quantificando os recursos humanos e 
bolsasatletas e bolsa de estudo pretendidas.
1.4. Os projetos serão destinados para 
área de rendimento devendo contemplar 
equipes competitivas, na categoria principal 
e nacategoria de acesso à principal, que 
representem a cidade de Pindamonhangaba 
em competições oficiais da sua modalidade, 
obrigatoriamente, em todas as modalidades 
que constem nos regulamentos da Secretaria 
de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de 
São Paulo, referentes aos Jogos Regionais da 
2ª Região Esportiva, Jogos Abertos do Interior 
“Horácio Baby Barioni” e Jogos Abertos da 
Juventude.
1.5.  Será aprovado apenas um projeto por 
modalidade esportiva, sendo consideradas 
modalidades diferentes os naipes masculino e 
feminino.

2. da preVisÃode reCeitas e despesas
Será concedida Bolsa-Atleta aos projetos 
esportivos aprovados, destinadas à 
manutenção e aprimoramento técnico 
desportivo de equipes, atletas, paratletas e 
comissões técnicas, desde que representem 
a cidade de Pindamonhangaba, conforme Lei 
Municipal 189/2017. 

3. dos CritÉrios e proCesso de 
seleÇÃo 
3.1. O processo de seleção dos projetos 
contará com as seguintes fases: 
1ª Fase – Análise documental: Efetuada 
Comissão de Seleção Desportiva, previamente 
estabelecida a este edital, responsável em 
conferir toda documentação apresentada, 
preenchimento integral e correto dos 
formulários de inscrição.
2ª Fase – Análise de mérito: A supramencionada 
Comissão analisará a adequação do período 
dos projetos e de seus objetivos dentro 
dos critérios estabelecidos neste Edital em 
consonância com os objetivos da Lei Municipal 
Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005, Alterado 
pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 
2009 e Lei Municipal Nº 6.082/2017.

4. das insCriÇÕes 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas de 
09 de Novembro de 2020 a 24 de Novembro 
de 2020, a retirada dos documentos de 
inscrição e inscrições para o presente Edital 
poderá ser realizada diretamente na Secretaria 
Executiva do Fundo de apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, sito a Rua Eng. Orlando 
Drumond Murgel, 493, Pq. São Domingos, de 
segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas 
fora do período acima estabelecido. 
4.3. Serão indeferidas as inscrições de 
propostas apresentadas em desacordo com as 
normas, condições e especificações previstas 
no presente Edital.
4.4.  As inscrições devem ser entregues em 
ENVELOPE LACRADO e protocolados na 
secretaria executiva do FAEP.

5. das CondiÇÕes bÁsiCas para 
insCriÇÃo  
5.1. Poderão participar do presente 
Chamamento Público:  
5.1.1. Professores de Educação Física 
vinculados a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, que possam executar trabalhos 
deinteresse e de acordo com as diretrizes da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que 
desenvolvam parcerias com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, vinculadas e 
devidamente autorizados pela Entidades de 
Prática Desportiva, Administração Desportiva 
ou Fundações, devidamente organizada, que 
constem em seu estatuto a prática esportiva 
e com contrapartida efetiva, a critério do 
Conselho Diretor.

6. do plano de trabalho
6.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no 
mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente 
descrever o objeto que será executado. 
Identificação de uma situação de fácil 
visualização que se deseja alcançar com a 
intervenção, indicando as contribuições que o 
projeto trará para o desenvolvimento do esporte 
e laser da cidade e para o setor ou área de ação 
A concepção do objetivo deve ser clara e bem 
definida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, 
na forma de tópicos cada um dos objetivos 
específicos que ajudarão a alcançar o 

objetivo geral. O texto deve evitar verbos com sentido vago como: apoiar, colaborar, fortalecer, 
contribuir, preferindo a utilização de verbos concretos como: definir, sistematizar, institucionalizar, 
implantar.) 
JUSTIFICATIVA: (Deverá refletir a razão de ser do projeto, expondo motivos, relevância e 
fundamentando o porquê do projeto, considerando a criatividade e abrangência do projeto para 
Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade – quais os resultados e benefícios a serem alcançados, 
mensuráveis não numericamente – e as metas de quantidade – mensuráveis numericamente –, 
ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – de acordo com os 
objetivos propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades, períodos de ação, 
grade horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo de turmas, calendários de 
participação em eventos previstos no projeto, detalhar o critério de seleção dos participantes do 
projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do projeto, contando 
com a prestação de contas (máximo 10 meses).
RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos e financeiros, 
exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, transporte, patrocínio próprio, e/ou 
outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão compor as 
comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-Atleta e Bolsa 
Estudantil.
parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da Entidade 
Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem proposta, devidamente 
rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) representante(s) legal(is) e encaminhado 
juntamente à proposta, nos termos indicados no item 4 deste Edital.

7. dos CritÉrios para a seleÇÃo e ClassiFiCaÇÃo das propostas e da 
pontuaÇÃo
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta no prazo 
previsto no item6deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho será analisado 
pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba, e pontuados por linha de 
ação, de acordo com os seguintes critérios:

Critério de Avaliação Item de Avaliação Método de Pontuação Pontuação Máxima

Objeto do Projeto

Ações a serem 
executadas (de 0,0 a 1,5).
Metas a serem atingidas 
(de0,0 a 1,5)
Indicadores de 
cumprimento das metas 
(0,0 a 0,5)
Prazos para execução 
das ações (0,0 a 0,5)

- Grau pleno de 
atendimento (4,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 3,9)
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
(0,0) 

4,0 pontos

1,5)

Adequação da 
proposta aos 
objetivos da política 
esportiva do 
município.

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 de 
09 de novembro de 
2005 e Lei Nº 189/2017.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 1,9)
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
(0,0)

2,0 pontos 

Descrição da 
metodologia 
utilizada para 
atingimento das 
metas.

3.1) Fases de 
execução;
3.2) Público alvo;
3.3) Abrangência;
3.4) Critério de Seleção 
dos participantes.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 1,9)
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
(0,0)

2,0 pontos

Potencial de 
realização dos res-
ponsáveis técnicos 
e comissões 
técnicas das equipes 
envolvida no projeto

- Capacidade dos 
profissionais envolvidos 
de realizar, com êxito, o 
projeto proposto, compro-
vada por intermédio dos 
currículos, documentos e 
materiais apresentados.

- Grau pleno de 
atendimento (2,0)
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 1,9)
- Não atendimento ou 
atendimento insatisfatório 
(0,0)

2,0 pontos 

Pontuação Máxima 
Global 10,00 pontos 

parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na eliminação 
da proposta.

7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base em: 
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1); 
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (2);
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (3); 
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de avaliação (4); 
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

8. do CronograMa do ChaMaMento pÚbliCo das propostas
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia e a qualidade 
do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, o cronograma se dará em 4 
(quatro) fases, conforme especificação a seguir:

tabela 1
etapas praZos

a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes

10 de novembro de 2020, com o recebimento 
de segunda a sexta das 08h00 às 12h00. 

a.1) Data limite para entrega de documentação 
na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – 
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP.

25 de novembro de 2020,até as 12 horas.

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues.

Habilitação e Mérito
25 a 28 de novembro de 2020.

c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do 
FAEP e Publicação do resultado provisório.

01de dezembro de 2020 a 04 de dezembro 
de 2020

c.1) Prazo para interposição de recursos Até 5 dias após a publicação do resultado 
provisório do chamamento

c.2) Prazo para análise e manifestação dos 
recursos Até 5 dias após a interposição dos recursos

c.3) Prazo para homologação e publicação do 
resultado final

Até 5 dias após a publicação do resultado 
provisório do chamamento ou 5 dias após a 
manifestação dos recursos.

d) Quarta Fase: Instrução, formalização e 
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 
etapa, a partir de:

De 15 e 16 de dezembro de 2020

9. disposiÇÕes Finais 
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso entre o FAEP, as 
comissões técnicas e atletas beneficiados.
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de Pindamonhangaba – 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças promocionais relativas ao projeto, como 
cartazes, banners, folders, convites etc. 
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  9.4. Os proponentes 
contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os recursos financeiros recebidos exclusivamente 
em despesas pertinentes à execução dos projetos contemplados.  
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral aceitação de 
todas ascondições estabelecidas neste EDITAL. 
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem registradas na 
Secretaria Executiva do FAEP.
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária aprovada para 
o exercício de 2020.
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, oferecerá 
orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que pretendam apresentar 
propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de 17/11/2020 a 19/11/2020, mediante 
agendamento prévio pelo e-mail: faep.pinda@gmail.comou pelo telefone (12) 3648-2248.
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica reservado o 
direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais 
procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.  
9.9.1. Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do FAEP.  

prof. antonio Carlos Macedo giudice
secretário de esportes e lazer

presidente do Faep

CoMuniCado
Solicitamos ao Sr. FILIPOS RAMOS portador da CTPS nº 80.628 série nº 00230 
funcionário da empresa ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação 
CNPJ: 01.476.404/0001-19 a comparecer ao RH Local da unidade, localizado na 
Rua: Major José dos Santos Moreira n.570 no prazo de 72 horas. Esgotado este 
prazo, o caso será incurso na letra” i” do Art. 482 da CLT, configurando abandono 
de emprego, o que importará em seu desligamento desta empresa.

Fundo de preVidÊnCia MuniCipal
de pindaMonhangaba

edital de ConVoCaÇÃo
asseMbleia geral eXtraordinÁria

A Superintendente do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba – FPMP 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 01 de 
19 de janeiro de 2004, ConVoCa todos os 
servidores públicos estatutários inativos para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 13 de novembro de 2020, 
no Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400, 
às 09 horas e 30 minutos, para escolha dos 
membros representantes dos servidores 
Ativos e Inativos para compor o Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal do FPMP.
Não havendo número legal para funcionar em 
1ª CONVOCAÇÃO, a Assembleia funcionará 
após 30 (trinta) minutos com qualquer número 
de participantes.
A Assembleia será realizada de acordo com 
os termos de segurança e de afastamento, 
conforme as orientações das autoridades 
públicas no combate ao COVID-19, sendo 
obrigatório o uso de máscara de todos os 
participantes.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2020.

alessandra de souza Cardoso dos santos
superintendente do FpMp

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO
DE SÃO PAULO

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732
Telefone: 3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com

1º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA, extraído dos autos
do Procedimento Administrativo de Usucapião nº 01/2019 –
Prenotação nº 188.182, de 06 de setembro de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos
e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma dos artigos 216-A,
§  4º,  da  Lei  nº  6.015,  de  31  de  dezembro  de  1973,  e  16  do
Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional
de  Justiça,  FAZ SABER aos  sucessores  de  ANTONIO  DINO  DA
COSTA BUENO, brasileiro, advogado, e ROSA MARIA RISOLETA
DE OLIVEIRA MARCONDES, residentes na cidade de São Paulo –
SP,  e terceiros eventualmente  interessados que a  Associação
União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.000.683/0001-71, com sede social na
cidade de São Paulo  – SP,  na Rua Dona Inácia Uchoa nº 96, Vila
Mariana, requereu a instauração de procedimento administrativo em
que  objetiva  o  reconhecimento  extrajudicial  de  usucapião
extraordinária, fundada  em posse iniciada há 80 anos,  conforme
aferido  pelo  1º  Tabelião  de  Notas  desta  Comarca,  em  relação  ao
imóvel  situado neste Município de  Pindamonhangaba – SP,
com frente para a Rua São João Bosco, esquina com as Ruas
Coronel José Francisco e Senador Dino Bueno, onde existem
construídos os prédios 13, 43 e 49 da Rua São João Bosco,
280, 300, 380, 396, 400 e 320 da Rua Coronel José Francisco,
462 e 472 da Rua Senador Dino Bueno, e 452 da confluência
das  Ruas  Coronel  José  Francisco  e  Senador  Dino  Bueno,
matriculado sob  nº  62.861,  de  propriedade  de  Antonio  Dino  da
Costa Bueno  e s/m Rosa Maria Risoleta de Oliveira Marcondes, com
70.935,11m² (setenta mil, novecentos e trinta e cinco metros
e  onze  decímetros  quadrados), estando  as  medidas  e
confrontações melhor detalhadas na referida matrícula. Estando em
termos, expede-se o presente edital para notificação dos sucessores
de  Antonio  Dino  da  Costa  Bueno  e  s/m  Rosa  Maria  Risoleta  de
Oliveira  Marcondes,  cujos  paradeiros  são  desconhecidos  (art.  11,
caput,  do  Provimento  nº  65/CNJ),  e  ciência de  terceiros
eventualmente interessados (art. 16 do Provimento nº 65/CNJ) para
que, querendo, impugnem a pretensão, diretamente nesta Serventia,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos (Provimento CGJ nº 19/17),
a  fluir  após  o  vigésimo  dia  posterior  à  segunda  publicação  deste
edital, nos termos do artigo 257,  inciso III, do  Código de Processo
Civil,  sob pena de prosseguimento do procedimento, com anuência
tácita à pretensão, na forma da lei.

ORDEM DO DIA

39ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues

Alckmin”, no próximo dia 04 de novembro de 2020, quarta-feira, às   9h  .  

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 21/2020, do Vereador Felipe César – FC, que “Regulamenta o exercício

das  atividades  dos  profissionais  em  transporte  de  passageiros  “mototaxista”,  serviço  comunitário  de  rua

“motoboy” e transporte de mercadorias “motofrete”, e determina outras disposições”.

Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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ordeM do dia
39ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de novembro de 2020, quarta-feira, às 9h .

MatÉria de disCussÃo e VotaÇÃo
I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 21/2020, do Vereador Felipe César – FC, que “Regulamenta 
o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros “mototaxista”, serviço 
comunitário de rua “motoboy” e transporte de mercadorias “motofrete”, e determina outras 
disposições”.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2020.

Vereador Felipe CÉsar - FC
presidente

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

MuniCÍpio de pindaMonhangaba
estado de sÃo paulo 

lei nº 6.368, de 18 de seteMbro de 2020.
denomina de praÇa piXinguinha a praça 
localizada na rua orlando silva, bairro bela 
Vista, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 25/2020, de autoria do 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de PRAÇA 
PIXINGUINHA, a praça localizada na Rua 
Orlando Silva, s/nº, no Bairro Bela Vista.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2020.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária de obras e planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 18 de setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhangaba
estado de sÃo paulo 

lei nº 6.371, de 25 de seteMbro de 2020.
denomina a rua treze do bairro parque 
shangrila de JosÉ luiZ pereira boMFiM 
(ZÉ topógraFo), e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 87/2020, de autoria da 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de JOSÉ LUIZ 
PEREIRA BOMFIM (ZÉ TOPÓGRAFO), a  Rua 
Treze do bairro Parque Shangrila.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2020.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária de obras e planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 25 de setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhangaba - 
estado de sÃo paulo

lei nº 6.372, de 25 de seteMbro de 
2020.
denomina de rua pedro saquetti 
a rua 16 do loteamento santa Clara, 
localizado no bairro do Crispim, e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei nº 107/2020, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de PEDRO 
SAQUETTI a  Rua 16 do Loteamento Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim.

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

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2020.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

 
Marcela Franco Moreira dias

secretária de obras e planejamento

registrada e publicada na secretaria 
Municipal de negócios Jurídicos em 

25 de setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhangaba
estado de sÃo paulo 

LEI Nº 6.373, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020.
denomina a Viela 02 da reurb – Vila são 
benedito, bairro Curuçá, de Manoel dos 
santos Furtado Filho.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 16/2019, 
de autoria do Vereador Jorge Pereira Alves – 
Jorge da Farmácia)

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

Art. 1° Fica denominada de MANOEL DOS 
SANTOS FURTADO FILHO a  Viela 02 da 
Reurb Vila São Benedito – Bairro Curuçá.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2020.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária de obras e planejamento

registrada e publicada na secretaria 
Municipal de negócios Jurídicos em 25 de 

setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

MuniCÍpio de pindaMonhangaba
estado de sÃo paulo 

lei nº 6.374, de 25 de seteMbro de 2020.
denomina a Mariana de oliVeira 
alMeida a esF Cruz grande – anexo 
ribeirão grande.
(Projeto de Lei nº 105/2020, de autoria do 
Vereador Felipe César - FC)

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

Art. 1° Fica denominada de MARIANA DE 
OLIVEIRA ALMEIDA a ESF Cruz Grande – 
Anexo Ribeirão Grande.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2020.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária de obras e planejamento

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 

setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhangaba
estado de sÃo paulo 

lei nº 6.375, de 25 de seteMbro de 2020.
denomina uma via pública no núcleo Vila 
são benedito de Maria Cristina CarMo 
da palMa oliVeira.
(Projeto de Lei nº 109/2020, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de MARIA CRISTINA 
CARMO DA PALMA OLIVEIRA a  travessa 

das  Palmeiras do Núcleo Vila São Benedito, 
no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2020.
dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira dias
secretária de obras e planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 
setembro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 
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Divulgação

Divulgação

Preocupados com as mudan-
ças na Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento, Sindicatos 
Rurais da região, se reuniram 
na segunda-feira (26) na sede 
do Sindicato Rural de Pindamo-
nhangaba. A pauta da reunião 
foi o fechamento das Casas da 
Agricultura, ações da Defesa 
Agropecuária e a reestrutura-
ção da Secretaria da Agricultu-
ra e Abastecimento. 

A reunião foi coordenada 
pelo presidente da Assirvap – 
Associação dos Sindicatos Ru-
rais do Vale do Paraíba, Wander 
Bastos e contou com a presença 
das seguintes lideranças: Sindi-
cato Rurais de Bananal, São José 
do Barreiro, Silveiras, Queluz, 
Cruzeiro , Lorena, Guaratin-
guetá, Taubaté, Caçapava, Pa-
raibuna, São José dos Campos, 
jacareí, Santa Branca e Pinda-
monhangaba; as cooperativas 
Colacap (Cachoeira Paulista) , 
Comevap ( Pinda), Copavalpa ( 
Guará) e a ASSOPEC (Associa-

ção dos Produtores de Canas). 
Participaram ainda coorde-

nadores e técnicos da Secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento, com destaque para José 
Luís Fontes, diretor da Coorde-
nadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Haley Silva 
de Carvalho, diretor do EDR 
Pindamonhangaba e Ana Paula 
Cunha Belchior Ribeiro, direto-
ra do EDA Guaratinguetá. 

De acordo com José Luís 
Fontes é preciso realizar uma 
formatação que atenda inte-
gralmente os produtores rurais. 
“Precisamos fazer uma reestru-
turação que viabilize o atendi-
mento do pequeno produtor, 
principalmente, nas pequenas 
cidades”, salientou. 

Segundo Wander Bastos,  
presidente da Assirvap,  a reu-
nião foi uma oportunidade 
para conversar e tirar algumas 
dúvidas sobre o projeto de re-
estruturação. “Saímos com uma 
agenda positiva de trabalho, 

para tornar eficiente a pres-
tação de serviços dos técnicos 
para minimizar o impacto aos 
produtores”, comentou. 

Para João Bosco Andrade Pe-
reira, presidente do Sindicato 
Rural de Pindamonhangaba, a 
Secretaria da Agricultura de São 
Paulo vem sofrendo nos últimos 
anos um processo de desman-
che com redução significativa 
de suas atividades e de recur-
sos principalmente financeiros 
e humanos. “Realmente faz-se 
necessário no momento uma 
reavaliação da forma de atua-
ção,  mas deveria estar acom-
panhada também de aporte dos 
recursos necessários para que 
ela possa retomar as atividades 
no nível necessitado pelos pro-
dutores e na altura da impor-
tância do agronegócio para o 
nosso país hoje. Infelizmente o 
Estado de São Paulo está fican-
do atrás de outros estados que 
tem apoiado muito mais o se-
tor”, conclui;

Dois são mortos em ação da PM e jovem é preso acusado de matar o tio

Confira todos os resultados
Mirim – Mãos Livres
1º lugar – Melissa Takeda de Pinda
2º lugar – Thays da Silva de Pinda

Pré-Infantil – Mãos Livres e aparelho Bola
Séries de Mãos Livres
1º lugar – Thais Penaforte
5° lugar – Bianca Rodolfo
6° lugar – Manuella Marin
8° lugar – Beatriz Moteiro
11° lugar – Jamile dos Santos

Aparelho Bola
4° lugar – Thais Penaforte e Beatriz Monteiro (empate)
6° lugar – Manuela Marin
7° lugar – Jamile dos Santos
9° lugar – Bianca Rodolfo
Somatória das 2 coreografias
3° lugar – Thais Penaforte
5° lugar – Beatriz Monteiro
6° lugar – Manuela Marin
8° lugar – Jamile dos Santos e Bianca Rodolfo (empate)

Categoria Juvenil – Mãos Livres e aparelho Massas
Aparelho Mãos Livres
1º lugar – Isabella Louzada
4° Lugar – Maria Gabriela Borges da Silva
Aparelho Massas
6º lugar – Isabela Louzada
9º lugar – Maria Gabriela Borges da Silva

Categoria Pré-infantil – Nível 1 – Mãos Livres e aparelho 
Corda
Mãos Livres
4° lugar – Nicolly Brandino
5° lugar – Luana Dourado
Aparelho Corda
1º lugar – Luana Dourado
2º lugar – Nicolly Brandino

Categoria Infantil – Nível 1 – Mãos Livres e aparelho Massas
Mãos Livres
4° lugar – Gabriela Correa
6° lugar – Júlia Victoria Silva
Aparelho Massas
3° lugar – Júlia Visctoria Silva
4° lugar – Gabriela Correa
Resultados dos 2 aparelhos
3° lugar – Júlia V. Silva
4° lugar – Gabriela Correa

Categoria Juvenil -Nível 1 – aparelho Bola e aparelho Massas
Aparelho Bola
2º lugar – Mariana Correa
3° lugar – Júlia Gabrielly dos Santos
Aparelho Massas
1º lugar – Júlia Gabrielly dos Santos
5° lugar – Mariana Marin Correa
Resultado da somatória dos 2 aparelhos
1º lugar – Júlia Gabrielly dos Santos
4° lugar – Mariana Marin Corrêa

Categoria Adulta – Nível 1 – aparelho Bola e aparelho Fita
Aparelho Bola e Fita
1º lugar – Lavínia Karen
2º lugar – Maria Eduarda Subtil

A equipe de Ginástica Rít-
mica de Pindamonhangaba fez 
bonito em mais uma competi-
ção disputada de forma online 
por causa da pandemia do novo 

coronavírus. Trata-se da Taça 
Brasil 2020 de Ginástica Rítmi-
ca, competição realizada pela 
Cia GR Brasil entre os dias 23 e 
25 de outubro.

Ginástica Rítmica 
conquista diversos títulos 
na Taça Brasil online 2020

Duas ocorrências policiais cha-
maram a atenção da população 
nesta semana, em Pindamonhan-
gaba.

Na segunda-feira (26), dois ho-
mens, de 25 e 26 anos, foram mor-
tos a tiros em uma ação do Bata-
lhão de Ações Especiais da Polícia 
(Baep) no bairro Vila Rica.

De acordo com a Polícia Civil, 
os policiais militares chegaram até 
o local depois de uma denúncia 
anônima de que a casa era usa-
da como esconderijo de armas 
e drogas. O caso aconteceu por 
volta das 18 horas, quando os po-

liciais foram até o local checar a 
denúncia.

Ao chegar no local, os policiais 
encontraram já no portão um ho-
mem armado. Houve troca de ti-
ros, ele foi baleado e não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Ainda no imóvel, os policiais 
continuaram a busca, quando en-
contraram outro jovem, desarma-
do, que informou que havia sido 
sequestrado.

Em um dos cômodos, os poli-
cias encontraram o segundo cri-
minoso. De acordo com a PM, eles 
tentaram negociar para que ele se 

rendesse, mas armado, ele fez dis-
paros contra os policiais. Na troca 
de tiros, ele foi baleado, não re-
sistiu aos ferimentos e morreu no 
local.

Nos fundos da casa, a polícia 
encontrou uma idosa de 71 anos, 
deficiente visual. Aos policiais ela 
informou que mora no local. Ela foi 
levada ao hospital em estado de 
choque.

Na casa, a polícia apreendeu 
R$ 3 mil em dinheiro, um celu-
lar, seis armas - entre elas uma 
submetralhadora -, munições, e 
oito tijolos de maconha, que to-

talizaram cerca de 10 kg da droga.
O caso foi registrado como se-

questro e cárcere privado e morte 
decorrente de intervenção policial. 
Além de porte de armas e posse de 
drogas. O caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil.

Homicídio em família
Um homem de 27 anos foi pre-

so na noite de segunda-feira (26) 
por matar o tio no bairro das Cam-
pinas.

De acordo com a Polícia Militar, 
a equipe foi acionada após um pe-
dido de apoio do Corpo de Bom-
beiros no socorro de uma vítima. 

Ao chegar ao local foi encontra-
do um homem de 50 anos morto, 
e um pedaço de madeira sujo de 
sangue ao seu lado.

Uma mulher que era parente da 
vítima, disse aos policiais que o fi-
lho dela, que é sobrinho da vítima, 
havia praticado o crime e fugido 
do local em uma bicicleta em dire-
ção ao bairro Cidade Nova.

O suspeito foi localizado a cer-
ca de 150 metros do local do cri-
me. Segundo a Polícia Militar, ele 
estava alcoolizado e confessou 
que havia matado o parente. Ele 
foi levado à delegacia e preso.

Sindicatos Rurais discutem reestruturação 
da Secretaria da Agricultura

De acordo com a técnica de 
Pindamonhangaba, professora 
Simone Rosa, o evento foi muito 
bem organizado e contou com 
a participação de ginastas de 
todo o nosso Brasil. Pindamo-
nhangaba participou em diver-
sas categorias, conquistando 
diversos títulos e outros lugares 
no pódio.

“Resultados memoráveis. 
A competição foi muito difícil 
para todas as categorias e tam-
bém difícil pelas condições que 
estamos passando com poucos 
treinos”, destacou Simone Rosa. Na foto, a técnica Simone Rosa com uma das ginastas da equipe de Pinda
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sociais

Dia das Crianças diferente
A Rede Municipal de Ensino comemorou o dia das Crianças de maneira diferente, mas com muito carinho. 

Recadinhos online, drive-thru, abraço plastifi cado e outras alternativas criativas foram utilizadas para expressar 
o amor e a saudades que os professores e equipe escolar estão sentindo dos alunos.

Princesa!
Dia 26 de outubro é dia de comemorar o aniver-

sário da princesa Laura Vilaça. Ela completou 5 
aninhos de idade e recebeu todo o amor da mamãe 
Eliene, do papai Nilton e da irmã Ester.

Felicidades!
Para a jovem Alexia Kiyota, 

aniversariante da segunda-feira 
(26). Ela festejou a data ao lado 
da família e de amigos. Deseja-
mos a ela dias de prosperidade, 
saúde e amor!

Tudo de bom!
Para a lindíssima Maria 

Prudente, que completou mais 
um aniversário na quarta-feira 
(28). Ela recebeu todo o amor do 
marido Marcos, dos fi lhos e de 
todos os amigos e familiares.

Parabéns!
Para a querida Tsai Santos, que com-

pletou mais um ciclo em volta do sol na 
quarta-feira (18). Na foto ela está ao lado 
do marido e da fi lha, de quem recebeu todos 
os beijos e votos de amor e felicidade pela 
passagem de seu aniversário.

Venha conhecer e aproveitar as ofertas: 
Av. Profº Manoel César Ribeiro, 321 - Santa Cecília

Grande

Estacionamento Coberto
Loja Climatizada

Açougue
Hortifrúti

GrandeGrandeGrandeGrandeGrandeGrande
INAUGURAÇÃO

Bodas de Safi ra!
Parabéns ao casal Aiandra e Clayton. Eles come-

moram Bodas de Safi ra na sexta-feira! A data remete 
a 16 anos de casamento. Os dois festejam a jornada 
juntos ao lado das fi lhas Laura e Carolina. Felicidades 
à família!

Fotos: Arquivo pessoal
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