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Estrada do Pinga recebe 
intervenções de emergência

Vacinados descre-
veram momento 
como um misto de 
grati dão, esperança, 
renovação e alívio

“Eu fi co muito emocionada 
em ser a primeira a ser vaci-
nada e representar essa equi-
pe gigante de profi ssionais 
que atuam na linha de frente: 
são médicos, enfermeiros, téc-
nicos, o pessoal da limpeza e 
tantos outros envolvidos, que 
desenvolvem um excelente 
trabalho. Este é só um ponta-
pé. Espero que todos sejam 
imunizados para que a gente 
possa enfrentar esse vírus”, 
salientou a médica coorde-
nadora da Rede de Urgência 
Covid-19, dra. Bruna Ribeiro 
de Campos Monteiro – primei-
ra profi ssional em Pindamo-
nhangaba a ser imunizada, 
com a primeira dose, da vaci-
na contra Covid-19.

Emoção marca início da vacinação 
contra Covid-19 em Pindamonhangaba

PÁG. 5

Profi ssionais vacinados atuam no Hospital Campanha Cidade Nova e nas UPAs Araretama e Moreira César

Fortes chuvas causaram queda de barreiras

Após manifestações dos 
moradores da área rural do 
Pinga junto ao prefeito em 
exercício Ricardo Piorino, a 
estrada municipal Capitão 
Avelino Alves Pereira rece-
beu serviços de emergência 

nos locais apontados como 
trechos intransitáveis, moti-
vados pelas chuvas que estão 
atingindo a região com afun-
damentos na estrada e queda 
de barreiras.

PÁG. 3

Prefeitura de Pinda abre 18 vagas 
para bolsas de estudo universitário

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
abriu 18 vagas para bolsas de estudo 
em curso superior reconhecidos pelo 
MEC (Ministério da Educação e Cul-
tura), nas áreas de biológicas, exatas 
e humanas, em cursos presenciais e 
não presenciais.

As bolsas serão integrais no 
valor do curso, e as mensalidades 
serão pagas diretamente à insti-

tuição de ensino na qual o aluno é 
matriculado.

As inscrições serão realizadas nos 
dias 4 e 5 de fevereiro pela platafor-
ma 1Doc htt ps://pindamonhangaba.
1doc.com.br ou baixando o aplicati vo 
1doc ou ainda no setor de protocolo 
da Prefeitura de Pindamonhangaba. 
As inscrições presenciais poderão ser 
realizadas até as 16 horas.

Inscrições serão realizadas nos dias 4 e 5 de fevereiro pela plataforma 1Doc 5PÁG. 

SAÚDE
Covid-19: Pinda apresenta 5 óbitos, 
129 casos novos e 77 recuperados

A Vigilância Epidemioló-
gica de Pindamonhangaba 
divulgou na quinta-feira 
(21) o Boletim Epidemioló-
gico; registrando: 129 casos 
confirmados de covid-19 na 
cidade e 77 pacientes re-
cuperados. Registra, ainda, 
5 óbitos de moradores dos 
bairros: Araretama, Cris-
pim, Laerte Assunção, Nova 
Esperança e Una. A Prefei-

tura lamenta as mortes e se 
solidariza com os familiares.  

O total de ocupação de lei-
tos de UTI, somando redes pú-
blica e parti cular, está em 93%, 
e a ocupação de enfermaria é 
de 83%, também somados os 
leitos públicos e parti culares. 
Desde o início da pandemia 
até hoje são 5.330 moradores 
de Pindamonhangaba infecta-
dos pela covid-19. 

Reprodução Internet
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Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, radialista 
e consultor. Voluntário como palhaço 

hospitalar há 17 anos, fundador 
da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da 

GIA Consultores para América Latina 
e sócio da empresa de consultoria 

Comunidea.

Tribuna do Norte

A pretexto que o trabalho vo-
luntário é importante, dignifi ca, 
ensina, muitos têm uti lizado destas 
premissas para levar ou lesar incau-
tos puros de coração.

Estou me referindo a empresas 
pelo mundo afora que tem se uti li-
zado do termo trabalho voluntário 
de forma errônea, na minha visão 
de trabalho voluntário, trocando al-
gumas palavras fi ca tudo certo para 
todo mundo.

Hostel = Em poucas palavras, 
um hostel é um ti po de acomodação 
mais econômica, que se concentra 
em uma experiência social com-
parti lhada.substanti vo masculino, 
estabelecimento que, semelhante a 
um hotel, se desti na à hospedagem 
de pessoas, geralmente por um pre-
ço mais acessível; albergue.

Em nenhuma defi nição encon-
trei que o referido estabelecimento 
é uma OSC – organização da socie-
dade civil sem fi nalidade lucrati va, 
moti vada por uma causa, salvo a 
econômica.

Estes estabelecimentos têm 
anunciado pelo mundo, experien-
cias voluntárias, você trabalha um 
período no estabelecimento e ou-

Temos que tomar cuidado
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Prefeitura realiza treinamento online 
para secretarias sobre covid-19

Prefeitura e Embras realizam treinamento 
com servidores

Para levar mais agilidade ao 
atendimento e informatização 
com tecnologia, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está reali-
zando, a partir desta semana, 
treinamento com os servidores, 
em diversos sistemas de aten-
dimento, por meio da empresa 
Embras. 

Os treinamentos tiveram iní-
cio na segunda-feira (18), sobre 
o sistema de compras, licitações 
e contratos. Na sequência, se-
rão realizados os treinamentos 
em sistema de almoxarifado, 
sistema de patrimônio, sistema 
de folha de pagamento, sistema 
de gestão de frotas, sistema de 
cemitérios, sistema de arreca-
dação, sistema de dívida ativa e 
execução fiscal, sistema de nota 
fiscal eletrônica, sistema de or-
çamento, execução orçamentá-
ria e contabilidade e portal da 
transparência e serviços online. 

As atividades estão sendo re-
alizados no auditório da Prefei-
tura, com previsão para serem 

finalizados até o dia 10 de feve-
reiro, sempre respeitando o dis-
tanciamento e todas as regras 
para a segurança dos servido-
res quanto à covid-19. 

De acordo com o secretário 
adjunto de Administração, Da-
nilo Velloso, responsável por 
toda a parte de tecnologia da 
Prefeitura, essa iniciativa é de 
grande importância. 

“A Prefeitura tem investido 
em tecnologia para melhorar 
os serviços públicos e gerar eco-
nomia aos munícipes, para isso 
precisamos também investir na 
capacitação do servidor no uso 
da tecnologia. O ferramental li-
citado oferece melhorias, bem 
como a possibilidade de traba-
lhar em processos enxutos e com 
conformidade as leis”, destacou.

Em tempos de covid-19, toda 
a criatividade para dissemina-
ção da informação está sendo 
utilizada, sempre respeitando 
as normas e os cuidados pre-
ventivos. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio do 
Departamento de Atenção ao 
Servidor, segue no intuito de 
orientar e prevenir a covid-19 
no ambiente de trabalho. 

Para tanto, foi realizado, na 
terça-feira (19), um treinamen-
to online para os representantes 
de todas as secretarias, visando 
a formação de multiplicadores 
de informação em seus setores. 
Participaram da reunião onli-
ne 24 pessoas, representantes 
das 15 secretarias municipais. 
De acordo com a diretora do 
Departamento de Atenção ao 
Servidor, Fernanda Figueira 
Morales Borges, o objetivo da 
reunião foi alertar aos gestores 
sobre o aumento de casos entre 
os servidores nessa primeira 
quinzena de janeiro, quando 
registramos 33 casos de Covid. 
“A média mensal em 2020 foi de 
29 casos no mês. Diante disso, 
realizamos uma reunião com 
os gestores para redobrarem os 
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cuidados preventivos no am-
biente de trabalho, para que 
não haja o aumento de casos 
entre os servidores”, explicou.

De acordo com a diretora, 
a participação superou as ex-
pectativas e na oportunidade 
o médico do trabalho dr. Celso 
Araújo de Souza pôde tirar as 
principais dúvidas e oferecer as 
devidas orientações. 

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Marcelo 
Martuscelli, a partir deste pri-
meiro treinamento, a intenção 
é utilizar o meio para futuros 

encontros virtuais, sempre que 
necessário. “Valorizamos o 
diálogo com os servidores, e 
nesta época de covid-19, to-
das as informações e orien-
tações que puderem ser pas-
sadas, da forma mais segura 
possível, são de grande valia 
para a saúde de todos e o an-
damento dos serviços da pre-
feitura, beneficiando, assim, 
também a população. Estamos 
a disposição para dúvidas e 
orientações, por meio do De-
partamento de Atenção ao Ser-
vidor”, destacou.
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tro período vai “turistar”. Está tudo 
perfeito e sei que é uma experien-
cia comparti lhar quartos, fazer no-
vas amizades, perfeito, mas isso 
não é trabalho voluntário, é uma 
troca de serviços. Você presta ser-
viço no hostel e o hostel presta o 
serviço de hospedagem. Não pode-
mos confundir.

Outros com a “desculpa” de en-
sinar bio-construção, o que acho 
maravilhoso, também oferecem 
oportunidades de trabalho voluntá-
rio para construir uma casa ou algo 
parecido, em troca do aprendizado 

e de tempo para fazer passeios na 
região.

Estou aqui para apontar o que é, 
e o que não é. Trabalho voluntario 
tem uma causa para ser apoiada, 
tem um mote maior, saúde, habita-
ção, educação, cultura, alimentação 
etc.

O que tenho visto é a troca de 
serviços, o que já foi chamado um 
dia de escambo, é uma ati vidade 
de troca, que era uti lizada quando 
ainda não havia um sistema mone-
tário. Essa troca, conhecida como 
permuta ou troca direta, envolvia 

apenas, coisas, serviços 
ou ambos. Acho uma 
forma óti ma de se rela-
cionar comercialmente, 
precisa e pode ser feito, 
mas tem que ser dado 
o nome correto para as 
coisas, para um não pre-
judicar o outro. 

Fiquem atentos 
quando buscarem uma 
oportunidade de traba-
lho voluntário para não 
se depararem com um 
escambo de serviços.

“Janeiro Cultural” é atração 
no Youtube da Prefeitura 
até o fi nal do mês

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura e o 
Governo Federal promovem o evento “Janeiro Cultural”, até o 
dia 31 de janeiro, mostrando produções dos artistas da cidade 
no Youtube da Prefeitura “Prefeitura de Pindamonhangaba”. 
Sempre às 19 horas tem um vídeo novo.

A iniciativa utilizou o Plano de Ação dos Recursos da Lei 
Aldir Blanc para contratar 31 artistas, grupos, bandas e 
técnicos para fazerem as gravações no Teatro Galpão no mês 
de dezembro. Diante da pandemia, essa ação está sendo uma 
forma de beneficiar estes trabalhadores que tiveram suas 
atividades prejudicadas durante o ano de 2020.

Representatividade

Emoção. Alívio. Esperança. 
Renovação. Compensação. É um 

misto de sentimentos. Foi assim que os dois 
profissionais que tomaram as primeiras 
doses da vacina contra Covid-19 em 
Pindamonhangaba descreveram o momento.

Eles representam milhares de 
profissionais da cidade e outros tantos 
milhares de trabalhadores no Brasil e no 
mundo que atuam diretamente na linha de 
frente no combate ao coronavírus. 

Eles, que passaram os últimos quase doze 
meses de insegurança, de desafios diários, 
de perdas e de celebrações pelas vidas que 
se salvaram, hoje se viram “acolhidos” pela 
estratégia de imunização prioritária. 

O município de Pindamonhangaba 
recebeu 1.800 doses da vacina – que 
priorizará os profissionais da linha de frente 
– de acordo com triagem técnica realizada 
pela secretaria de Saúde para imunização 
com este primeiro lote.

De fato, é um marco na história dos 
municípios e em nossa trajetória como 
veículo de comunicação poder divulgar uma 
notícia como esta!

Contudo, mesmo com a vacinação tendo 
iniciado, reforçamos que todos nós devemos 
permanecer firmes nos cuidados e proteção 
a nós e aos nossos semelhantes: usando 
máscara e evitando aglomerações.

Divulgação
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu 18 vagas para 
bolsas de estudo em curso su-
perior reconhecidos pelo MEC 
(Ministério da Educação e Cul-
tura), nas áreas de biológicas, 
exatas e humanas, em cursos 
presenciais e não presenciais.

As bolsas serão integrais no 
valor do curso, e as mensalida-
des serão pagas diretamente à 
instituição de ensino na qual o 
aluno é matriculado.

As inscrições serão realiza-
das nos dias 4 e 5 de fevereiro 
pela plataforma 1Doc https://
pindamonhangaba.1doc.com.

br ou baixando o aplicativo 
1doc ou ainda no setor de pro-
tocolo da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. As inscrições pre-
senciais poderão ser realizadas 
até as 16 horas.

Para se inscrever, o interes-
sado deverá residir há pelo me-
nos 48 (quarenta e oito) meses 
em Pindamonhangaba, pertencer 
a um núcleo familiar com renda 
“per capita” de até R$ 901,40, ter 
sido aprovado no vestibular, não 
possuir curso superior completo, 
estar com a matrícula ou rematrí-
cula 2021 efetuada, ter estudado o 
ensino médio em escola pública 

ou ter sido bolsista integral da 
rede particular.

Os pretendentes ainda de-
vem encaminhar/apresentar 
cópia do RG e CPF de também 
dos demais membros do grupo 
familiar (no caso de menores, 
apresentar certidão de nasci-
mento quando não possuir RG); 
comprovante de renda de todos 
os membros da família; cópia 
de comprovante de residência, 
uma conta de 2017, uma conta de 
2018, uma conta de 2019 e uma 
conta de 2020 (só serão aceitos 
conta de energia elétrica, IPTU, 
telefone fixo ou outro compro-

vante oficial); comprovante da 
instituição de ensino superior 
da aprovação no vestibular e de 
matrícula, dentre outros docu-
mentos, cuja lista completa está 
disponível em edital no site da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, na páginas de editais.

A secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, pe-
diu atenção aos interessados no 
preenchimento dos dados. “É 
muito importante que fiquem 
atentos aos detalhes, pois a au-
sência de documentos ou dados 
errados pode custar na elimina-
ção do processo. Além disso, tem 

que haver atenção sobre o prazo 
de inscrição. Assim, indico que 
levantem os documentos, verifi-
quem todas as pendências com 
antecedência para que elas pos-
sam ser solucionadas”, explicou.

Ela destacou ainda que, 
“após análise dos documentos 
encaminhados, os selecionados 
serão submetidos a uma tria-
gem social, através de visita do-
miciliar realizada pela equipe 
técnica da secretaria”.

Os nomes dos selecionados 
serão divulgados dia 5 de março 
no site da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Prefeitura de Pinda abre 18 vagas 
para bolsas de estudo universitário

Estrada Municipal Capitão Avelino 
Alves Pereira (Pinga) passa por 
intervenções de emergência

Após manifestações dos moradores 
da área rural do Pinga junto ao prefeito 
em exercício Ricardo Piorino, a estrada 
municipal Capitão Avelino Alves Pereira 
recebeu serviços de emergência nos lo-
cais apontados como trechos intransitá-
veis, moti vados pelas chuvas que estão 
ati ngindo a região com afundamentos na 
estrada e queda de barreiras.

De acordo com o diretor de Agricul-

tura, Thiago Gonçalves, todas as ações reali-
zadas no primeiro trimestre são para atendi-
mentos de urgência e emergência, em que o 
principal foco da administração é dar condi-
ções de passagem e acesso para os morado-
res da área rural e escoamento da produção.

“Os serviços de conservação das es-
tradas serão contemplados no segundo 
trimestre de 2021 após o período chu-
voso”, afi rmou o diretor.

Divulgação

Abralatas

O “14º Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de Pin-
damonhangaba” será virtu-
al, e as inscrições seguem até 
no dia 27 de janeiro de 2021. 
A iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, em fazer o festival 
virtual buscam inovar e não 
deixar morrer essa tradição 
em nossa cidade.

No total, serão 20 marchi-
nhas selecionadas para apre-
sentação e o evento será rea-
lizado virtualmente no canal 

do youtube da Prefeitura, de 
13 a 16 de fevereiro de 2021. 
A premiação acontece no dia 
16.

A seleção das composi-
ções será feita por pessoas 
indicadas pela Comissão 
Organizadora, com compro-
vada competência na área 
musical e carnavalesca. As 
inscrições serão realizadas 
somente online, pelo site da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

“Festival de Marchinhas” 
de Pinda encerra inscrições 
na próxima semana

Divulgação

Rodeio recebe manutenção 
e remoção de barreiras

A Estrada municipal João Egídio da Cunha, no 
bairro do Rodeio, recebeu serviços de emergência 
como remoção de barreiras e aplicação de 
cascalho em dois pontos críticos da estrada, que 
estavam dificultando o acesso dos moradores 
daquela localidade.

O diretor de Agricultura Thiago Gonçalves 
ressalta que o local é muito íngreme e que em dias 
chuvosos ou pós chuva é necessário um tempo de 
estiagem para que os serviços sejam realizados, 
para que haja segurança operacional para 
trabalhar nessas áreas de risco.

Divulgação
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poder legislativo

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

18ª Legislatura - 2021/2024  -  Mesa Diretora 2021/2022 
Presidente:  Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos), 1º Vice-Presidente: Vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Nor-
bertinho (PP), 2º Vice-Presidente: Vereador Felipe Guimarães Silva Fiqueiredo - Professor Felipe Guimarães (PODEMOS), 1º Secretário: Vere-
ador Herivelto dos Santos - Herivelto Vela (PT), 2ª Secretário: Vereador Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola (PV)
Vereadores: Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL) , Regina Célia Daniel Santos -Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho 
Car (PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS), Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB) e Gilson Cândido - Locutor 
Gilson Nagrin (PP).
Divisão de Comunicação:  Assistentes de Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783 -  (12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br  e  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   - Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO AO
WI-FI NO HORÁRIO  DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES,

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Notas Explicativas:
1. Projeto de Lei nº 29/2019, tem por objetivo a criação do Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Município de Pindamonhangaba - CMTM.  A 
criação se faz necessária para assegurar a participação comunitária e servir de instância 
de articulação intersetorial para assessorar a Administração Pública Municipal nas 
questões relacionadas ao Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana neste Município.
2. Projeto de Lei nº 02/2020, este projeto é fundamentado nas Leis Federais n° 11.445/2007 e 
12305/2010 que estabelecem respectivamente as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos — PNRS. O PMGIRS foi elaborado através do trabalho de 
consultoria apresentado pela empresa contratada por meio do contrato n° 181/2016, Empresa FRAL 
Consultoria Ltda. O PMGIRS dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada, ao gerenciamento 
de resíduos sólidos e as ações a serem desenvolvidas no Município. As ações planejadas buscam 
prioritariamente a não geração e a redução, priorizando após a reutilização, reciclagem, tratamento e, 
por fi m, a disposição ambientalmente adequada dos rej eitos.

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
tarde de quarta-feira, dia 13 de 
janeiro a 1ª Sessão Extraordiná-
ria de 2021. Constou da Ordem 
do Dia, apenas o Projeto de Lei nº 
01/2021, de autoria do Executivo 
que, “ Altera as Leis Ordinárias nº 
6.194/2018 e a nº 6.197/2018”, 
que trata da Estrutura Organiza-
cional da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. 

O projeto dispõe sobre a es-
truturação dos cargos de secre-
tários municipais, dos cargos de 
provimento em comissão, das 

Câmara realiza Sessão Extraordinária e 
aprova Projeto do Executivo que altera 
estrutura organizacional da Prefeitura

Sessão realizada no início da tarde de quarta-feira, dia 13, foi aprovada por 6 a 5

funções de con�iança e das fun-
ções grati�icadas, que recebeu 
parecer favorável pelo Jurídico 
da Casa de Leis e, ao ser submeti-
do ao plenário foi aprovado por 6 
a 5 pelos parlamentares presen-
tes.

De acordo com a justi�icati-
va apresentada pelo Prefeito, tal 
ato não implica em aumento de 
despesas, mas em adequação de 
competências em determinados 
setores, bem como alteração em 
dois sistemas pelo fato de existi-
rem em caráter de mutualidade, 
com relação a descrições e atri-

buições dos cargos.
O prefeito fez questão de res-

saltar que “não há qualquer mo-
di�icação que impacte em majo-
ração de custos, na exata medida 
em que este projeto de lei não 
gera implicações no aumento de 
despesas”.

A Câmara encontra-se em 
recesso parlamentar, porém as 
atividades estão normais com 
todo o funcionalismo, assessores 
e vereadores. A Primeira Sessão 
Ordinária está programada para 
o próximo dia 25 de janeiro de 
2021.

ORDEM DO DIA

1ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 25 de janeiro de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 29/2019, do Poder Executivo, que “Cria o Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Município de 
Pindamonhangaba – CMTM e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 02/2020, do Poder Executivo, que “Institui o Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 
Pindamonhangaba e dá outras providências”.
 Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - CAL
Presidente

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

 Inexigibilidades

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica nos termos do Art. 26 da Lei Federal 8666/93, que o 
Sr. Presidente ratificou a contratação das empresas especializadas por inexigibilidade de licitação, ao amparo 
do Art. 25, e por dispensa de licitação, ao amparo do Art. 24 da mesma Lei, conforme a seguir:
INEXIGIBILIDADE 1 - PDC 2/2021 - Para a prestação de serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento 
de esgoto para a empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ 
43.776.517/0001-80, com valor total estimado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) por 12 (doze) meses;
INEXIGIBILIDADE 2 - PDC 4/2021 - Para a prestação de serviços e fornecimento de vale-transporte municipal 
para a empresa Viva Transporte Coletivo Ltda., CNPJ 10.561.387/0001-09, com valor total estimado de R$ 
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) por 12 (doze) meses;
INEXIGIBILIDADE 3 - PDC 5/2021 - Para a prestação de serviços de comunicação e transmissão da TV Câmara 
no canal da Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP, para a empresa Claro S.A., CNPJ 40.432.544/0001-
47, com valor total estimado de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por 12 (doze) meses;
DISPENSA 1 - PDC 1/2021 - Para a prestação de serviços e fornecimento de energia elétrica para a empresa 
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 02.302.100/0001-06, com valor total estimado de R$ 
65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais) por 12 (doze) meses;

Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara 
preocupada com a população de Pindamonhangaba 

questiona Secretaria de Saúde com relação ao COVID
Os parlamentares querem informações sobre o aumento dos casos, o 

atendimento emergencial e com relação ao EPI - Equipamentos de Proteção 
Individual dos funcionários da linha de frente

A Comissão de Saúde e Assis-
tência Social da Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba, 
sob a presidência do vereador 
Marco Mayor (PSDB), os mem-
bros Regina Célia Daniel San-
tos - Regininha (PL) e Rogério 
Ramos (Podemos), juntamente 
com o presidente do Legislativo, 
vereador José Carlos Gomes - Cal 
(Republicanos), estiveram reuni-
dos nesta segunda-feira, dia 18, 
preocupados com a população 
de Pindamonhangaba com rela-
ção ao avanço da COVID-19 no 
município e resolveram o�iciar 

a Secretaria Municipal de Saúde 
quanto ao atendimento da popu-
lação.

A Comissão, devido ao aumen-
to de casos e pacientes contami-
nados pelo COVID, pedem que 
seja feito em caráter emergen-
cial, um estudo para o aumento 
de vagas no quadro de funcioná-
rios da linha de frente no Pron-
to Socorro Municipal, bem como 
nas UPAs do Araretama e Morei-
ra César.

Outra preocupação dos vere-
adores é com relação aos EPIs 
– Equipamentos de Proteção In-

dividual, fornecidos aos enfer-
meiros, médicos, técnicos e assis-
tentes de enfermagem que atuam 
diretamente com os pacientes. 
Os parlamentares questionam 
ainda caso ocorra um aumento 
ainda maior de contaminados, se 
o município tem estrutura �ísica 
e pessoal habilitado para o aten-
dimento dos munícipes.

Também querem saber qual 
a quantidade de doses de vaci-
na que chegaram no município, 
se haverá quantidade su�icien-
te para a população, bem como 
se existe uma previsão de novas 
testagens para os novos casos de 
moradores com os sintomas da 
doença.

Deliverys
Preocupados com a mudan-

ça de fase da cidade e prevendo 
problemas futuros, como desem-
prego e fechamento de comércio, 
os vereadores também pedem 
que o horário de atendimento 
dos deliverys sejam estendidos 
até a meia-noite, pois o pico ge-
ralmente �ica após as 22 horas. 
Este é um pedido recorrente dos 
motoboys que atuam diretamen-
te neste tipo de atendimento.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Vereadores Rogério Ramos, Cal, Regininha e Marco Mayor
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Covid-19: Pinda apresenta 5 óbitos, 129 casos novos e 77 recuperados
A Vigilância Epidemiológica 

de Pindamonhangaba divulgou 
na quinta-feira (21) o Boletim 
Epidemiológico; registrando: 
129 casos confirmados de co-
vid-19 na cidade e 77 pacientes 
recuperados. Registra, ainda, 5 
óbitos de moradores dos bair-
ros: Araretama, Crispim, Laer-
te Assunção, Nova Esperança 
e Una. A Prefeitura lamenta as 
mortes e se solidariza com os fa-
miliares.  

O total de ocupação de leitos 
de UTI, somando redes pública e 
particular, está em 93%, e a ocu-
pação de enfermaria é de 83%, 
também somados os leitos públi-
cos e particulares. Desde o início 
da pandemia até hoje são 5.330 
moradores de Pindamonhanga-
ba infectados pela covid-19. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para procure os 
Gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro, 

UPA Araretama e UPA Moreira 
César) para tratamento imedia-
to. Estes espaços de acolhimen-
to a pacientes com suspeita de 
covid-19 estão com movimen-
tação acima da média, por isso 
contamos com a compreensão 
da população.

Casos novos

129 casos novos: Alto do 
Cardoso, Andrade, Araretama, 
Azeredo, Bem Viver, Campinas, 
Campos Maia, Castolira, Cen-
tro, Cícero Prado, Cidade Nova, 
Cidade Jardim, Crispim, Feital, 
Ipiranga, Jardim Eloyna, Jar-
dim Mariana, Jardim Princesa, 
Jardim Regina, Jardim Rosely, 
Karina, Laerte Assunção, Lessa, 
Liberdade, Mantiqueira, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, Mo-
reira César, Morumbi, Padre Ro-
dolfo, Parque da Nações, Parque 
São Domingos, Pasin, Ribeirão 

Grande, Santa Cecília, Santa Lu-
zia, Santana, São Judas Tadeu, 
Terra dos Ipês, Triângulo, Vale 
das Acácias, Vila Bourghese, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila 
São João, Vila São José, Vista Ale-
gre, Vitoria Vale III.

Pacientes recuperados

77 Recuperados: Alto do 
Cardoso, Andrade, Araguaia, 
Araretama, Bem Viver, Borba, 
Castolira, Centro, Cícero Prado, 
Cidade Jardim, Crispim, Galega, 
Goiabal, Jardim Cristina, Jardim 
Princesa, Jardim Rosely, Karina, 
Laerte Assunção, Mantiqueira, 
Mombaça, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Ouro 
Verde, Pasin, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias, Vila 
Bourghese, Vila Rica, Vila São 
Benedito, Vila São João, Vila São 
José, Vila Suíça, Vista Alegre.

Emoção marca início da vacinação 
contra Covid-19 em Pindamonhangaba
Vacinados descreveram momento como um misto de gratidão, esperança, renovação e alívio

“Eu fico muito emocionada 
em ser a primeira a ser vaci-
nada e representar essa equi-
pe gigante de profissionais que 
atuam na linha de frente: são 
médicos, enfermeiros, técnicos, 
o pessoal da limpeza e tantos 
outros envolvidos, que desen-
volvem um excelente trabalho. 
Este é só um pontapé. Espero 
que todos sejam imunizados 
para que a gente possa enfren-
tar esse vírus”, salientou a mé-
dica coordenadora da Rede de 
Urgência Covid-19, dra. Bruna 
Ribeiro de Campos Monteiro – 
primeira profissional em Pinda-
monhangaba a ser imunizada, 
com a primeira dose, da vacina 
contra Covid-19.

Junto com ela, o dr. André 
Horta Nasser Mantovani, fisio-
terapeuta da Rede de Urgência 
Covid-19 no município, também 
foi imunizado com a primeira 
dose da vacina e descreveu o 
momento. “Maravilhoso! Nos 
traz esperança e nos dá força 
em nossa caminhada. Saio da-
qui renovado. Temos esperança 
de que tão logo todos estarão 
vacinados”, comentou

André acrescentou que “no 
dia a dia é cansativo... São dias 
de superação como profissional, 
como ser humano, como pai de 
família; porque a gente aca-
ba abrindo mão da rotina com 
nossa família, com filho, avó, e 
da vida social para se dedicar 
ao cuidado com outras vidas; 
sempre buscando não se conta-
minar para não contaminar ou-
tras pessoas. Lembrando que a 

“Nesses quase doze 
meses de pandemia, 
eu vivi muito além do 
hospital de campanha: 
eu chorei, eu sorri, eu 
me desesperei... Recebi 
abraços calorosos 
de pacientes quando 
deixavam o hospital; 
também recebi abraços 
de familiares diante 
da perda... Foram 
mais de mil pacientes 
que passaram por 
esses locais e nossas 
equipes estavam lá, 
desempenhando o 
melhor que podiam, 
com o imenso apoio da 
secretaria de Saúde”.

Dra. Bruna Monteiro
Médica coordenadora da Rede 

de Urgência Covid-19

Foi com esses depoimentos 
que Pindamonhangaba ini-
ciou, nessa quinta-feira (21), a 
imunização contra Covid-19 – 
nesses dois profissionais que 
trabalham no Hospital de Cam-
panha do Cidade Nova e nas 
UPAs do Araretama e de Morei-
ra César.

“Hoje é um dia muito impor-
tante para todos nós, o início da 
vacinação contra a covid-19 em 
Pindamonhangaba. Essa data 
acende uma esperança enorme 
para todos, estamos entrando 
na reta final na luta contra essa 
doença, com muita esperan-
ça. Mas temos que continuar 
firmes, nos protegendo, todos 
usando máscara e evitando 
aglomerações”, enfatizou o pre-
feito em exercício Ricardo Piori-
no – que acompanhou a chega-
da do caminhão com as vacinas, 
e o primeiro dia de vacinação.  

Mesmo à distância, o prefei-
to Isael Domingues está acom-
panhando as ações do início 
da imunização em Pinda. “Es-
tamos todos muito felizes e es-
perançosos com este início de 
imunização em nossa cidade. 
Venho recebendo informações 
do Ricardo Piorino, diariamen-
te, e estamos no aguardo do Mi-
nistério da Saúde para que no-
vos lotes da vacina cheguem a 
Pindamonhangaba”, comentou.

Doutor André Matonvani recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19; ao lado, dra. Bruna Monteiro

gente não trabalha sozinho: são 
médicos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem, o profissional 

que atende; o que limpa; o que 
entrega a comida, a secretaria 
de Saúde que sempre nos deu 

suporte grande, enfim, é uma 
equipe grande atuando na li-
nha de frente. 

Chegada do primeiro lote
Ricardo Piorino – pre-

feito em exercício –, e a 
secretária de Saúde Valéria 
dos Santos, acompanharam 
a chegada do primeiro lote 
da vacina contra a co-
vid-19, na noite de quarta-
feira (20).  No total, 1800 
doses foram recebidas pela 
Prefeitura neste primeiro 
lote. – que deverá priorizar 
a vacinação de profissio-
nais da saúde que estão 
atuando na linha de frente. 
Ainda não foi divulgada 

pelo Ministério da Saúde a 
data dos próximos lotes de 
vacinas.

Em virtude da quanti-
dade de doses recebidas, 
nem todos os profissionais 
de saúde serão vacina-
dos neste momento. Para 
organização dos trabalhos 
e mais eficiência, a Secreta-
ria de Saúde realizou uma 
triagem técnica dos profis-
sionais de saúde que serão 
vacinados neste primeiro 
lote.

“Se eu posso deixar um conselho à população é este: não se esqueçam que 
os cuidados continuam! Usem máscaras; lavem bem as mãos; usem álcool 
em gel; evitem aglomerações, protejam-se e protejam seus familiares. Há 
muitas equipes profissionais renunciando suas rotinas para atuar nesse 
combate!” Dr. André Horta Nasser Mantovani

Fisioterapeuta da Rede de Urgência Covid-19

Divulgação

Divulgação
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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 199/2020 
(PMP 8408/2020) 
Para “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de transporte coletivo 
de passageiros na modalidade de fretamento 
contínuo, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 03/02/2021 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.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 (PMP 
9584/2020)
Para “contratação de empresa especializada 
para execução de obras de reparo emergencial 
para a Igreja de São José da Vila Real, com 
fornecimento de material e mão de obra”, com 
entrega dos envelopes até dia 12/02/2021 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020 
(PMP 1150/2020) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de monitoria para eventos 
da Semelp - Educação Física / Educação 
Artística / Monitoria e Animação”, com entrega 
dos envelopes até dia 05/02/2021 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2020 
(PMP 7871/2020) 
Para “aquisição de frutas e cereais para os 
alunos do Projeto Escola Olímpica da Semelp”, 
com entrega dos envelopes até dia 04/02/2021 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2020 
(PMP 7506/2020) 
Para “aquisição de kits lanches para eventos, 
festivais e competições para atender às 
necessidades da Semelp”, com entrega dos 
envelopes até dia 05/02/2021 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

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

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021 
(PMP 134/2021)
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de ‘aquisição de 
cestas básicas”, conforme determinação do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 
00000500.989.21-5 e TC 00000.588.989.21-0). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2020 
(PMP 2542/2020) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa 
para locação de diversos tipos de máquinas, 
equipamentos e veículos (caminhão pipa e 
caminhão munck) visando a complementação 
da frota produtiva da Prefeitura do Município 
de Pindamonhangaba, para execução de obras 
e serviços de pavimentação em vias urbana, 
rural e logradouros públicos, por um período de 
12 meses”; conforme solicitação da Secretaria 
de Administração (“Motivo: Diante do cenário 
econômico e objetivando a economicidade 
com ganhos de escala, a municipalidade irá 
realizar novo certame após análise de sinergias 
contratuais e melhorias técnicas. Diante deste 
exposto, suspenderemos o pregão”). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2020 
(PMP 4813/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra que cuida de “contratação de 
empresa para locação de pá carregadeira”, 
conforme solicitação da Secretaria de 
Administração (“Motivo: Diante do cenário 
econômico e objetivando a economicidade 
com ganhos de escala, a municipalidade irá 
realizar novo certame após análise de sinergias 
contratuais e melhorias técnicas. Diante deste 
exposto, suspenderemos o pregão”). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2020 
(PMP 4814/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa na locação de caminhão prancha 
tipo truck com rampa móvel”, conforme 
solicitação da Secretaria de Administração 
(“Motivo: Diante do cenário econômico e 
objetivando a economicidade com ganhos 
de escala, a municipalidade irá realizar novo 
certame após análise de sinergias contratuais 
e melhorias técnicas. Diante deste exposto, 
suspenderemos o pregão”). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020 
(PMP 7511/2020)
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “locação de 
fresadora de asfalto visando a complementação 
da frota produtiva da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba para a execução das 
obras e serviços de pavimentação em vias 
urbana, rural e logradouros públicos”, conforme 
solicitação da Secretaria de Administração 
(“Motivo: Diante do cenário econômico e 
objetivando a economicidade com ganhos 
de escala, a municipalidade irá realizar novo 
certame após análise de sinergias contratuais 
e melhorias técnicas. Diante deste exposto, 
suspenderemos o pregão”). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2020 
(PMP 9559/2020)
Comunicamos o adiamento “sine die” da 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em locação de 
caminhão toco com caçamba basculante, com 
fornecimento de motorista e combustível, para 
ser utilizado pela Secretaria Municipal de Obras 
e Planejamento nos canteiros de obras da 
Prefeitura”, conforme solicitação da Secretaria 
de Administração (“Motivo: Diante do cenário 
econômico e objetivando a economicidade 
com ganhos de escala, a municipalidade irá 
realizar novo certame após análise de sinergias 
contratuais e melhorias técnicas. Diante deste 
exposto, suspenderemos o pregão”).

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem 
de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de 
informática conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 
a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 
6 a 14 anos).

Dia  01/02/2021 às 14 horas

RECEPCIONISTA

1º THAIS VICTORIA LORENA MOREIRA
RUA HUNGRIA, 241 - PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-590

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PINDAMONHANGABA – CMEP 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Diante das medidas de controle da COVID-19, 
e diante da Nota do CMEP, emitida em 17 de 
março de 2020, que trata da suspensão das 
reuniões presenciais do colegiado, ficam os 
Conselheiros e as Conselheiras, Titulares 
e Suplentes do Conselho Municipal de 
Educação de Pindamonhangaba – CMEP, 
representantes do Poder Público e da 
Sociedade Civil, convocados a ingressarem 
em data e horário abaixo, por meio de aplicativo 
de videoconferência, para articulação da pauta 
a seguir:
*Boas vindas;

*Leitura da Ata da reunião anterior;
Resultados da pesquisa realizada pelo CACS-
Fundeb, com apoio do CMEP: apresentação a 
ser feita pela conselheira Sr.ª Maria Lúcia dos 
Santos;

*Planejamento da SME para o início do ano 
letivo 2021: apresentação a ser feita pela 
convidada Sr.ª Luciana de Oliveira Ferreira – 
Secretária Municipal de Educação;

*Projeto de educação ambiental, proposto 
no início da gestão do CMEP 2019-2021: 
apresentação a ser feita pelo convidado 
Sr. Daniel Nogueira - Técnico do Ibama e 
responsável pelo CETAS de Lorena;

*Informes gerais.

*Agradecimentos.

Data: 21/01/2021 (quinta-feira)

Horário: 14h30 (será disponibilizado link do 
Google Meet)

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

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5913, de 15 de dezembro de 2020.

Dispõe sobre a alteração de aplicação 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 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 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$ 1,00 
(um real).

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro 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 15 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 

 

1229 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 
 

Tabela II - Anulação 
 

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.00 
987   3.3.90.30.00 Material de Consumo 

 
 

-1,00 

  
 

 

Total Geral -1,00 

Total Geral 1,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Crédito

01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.91.00
35 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 147.000,00

01.02.30 DEPARTAMENTO JURÍDICO FISCAL

01.02.30 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
54 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.200,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.36.00
287 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 800,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.50.39.00
385 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.500,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 45.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.30.00
1131 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00

217.500,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.91.00
36 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais -147.000,00

01.02.30 DEPARTAMENTO JURÍDICO FISCAL

01.02.30 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
55 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -4.200,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.00
286 3.3.90.30.00 Material de Consumo -800,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00
387 3.3.90.30.00 Material de Consumo -1.400,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.36.00
389 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -1.100,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.48.00
392 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física -45.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.93.00
1042 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições -1.000,00

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 4.4.90.93.00
1044 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições -1.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -16.000,00

-217.500,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº 5909, de 4 de dezembro de 2020.

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais e nos termos inc. III do art. 10, da Lei Municipal nº
6236, de 30 de julho de 2019,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$
217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), para adequação
orçamentária do Executivo, no corrente exercício, para atender as dotações
orçamentárias constantes da Tabela I.

Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os
recursos provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II.

Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 4 de dezembro 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 4 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 009/21 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ISABELA CORREA DE 
FIGUEIREDO SÁ, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOSÉ LUIZ MARCONDES  S/
NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 37 LOTE 
1187, inscrito nesse município sob a sigla 
SO110606042000, 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. 
NOT 2020-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 010/21 – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ISABELA CORREA DE 
FIGUEIREDO SÁ, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOSÉ LUIZ MARCONDES  S/
NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 37 LOTE 
1186,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO110606041000, 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. 
NOT 2021-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 011/21 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ISABELA CORREA DE 
FIGUEIREDO SÁ, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOSÉ LUIZ MARCONDES  S/
NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 37 LOTE 
1185,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO110606040000, 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. 
NOT 2022-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 012/21 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ISABELA CORREA DE 
FIGUEIREDO SÁ, responsável pelo imóvel 
situado a RUA JOSÉ LUIZ MARCONDES  S/
NR., Bairro MOMBAÇA, QUADRA 37 LOTE 
1184,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO110606039000, 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. 
NOT 2023-21 VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - ADITAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2020 ADIT. 01/2021 
(MUNICIPAL) 

 Processo Administrativo: Nº 288/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pestalozzi de Sumaré 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade serviço de acolhimento para deficientes, na 
modalidade Residência Inclusiva, 02 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 158.160,00 
 Data da assinatura: 13/01/2021 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.387, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Denomina a Pista de Mountain Bike Cross 
Country XCO no bairro Vitória Park de 
CARLOS HENRIQUE DE PAIVA – RICK.
(Projeto de Lei nº 119/2020, de autoria do 
Vereador Roderley Miotto)

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 CARLOS 
HENRIQUE DE PAIVA – RICK a pista 
de Mountain Bike Cross Country XCO 
no bairro Vitória Park, no Município de 
Pindamonhangaba.

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

Pindamonhangaba, 10 de dezembro 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 10 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.388, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Denomina de ADRIANO CALAZANS a 
Avenida 21 do Residencial e Comercial 
Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira 
César.
(Projeto de Lei nº 125/2020, de autoria do 
Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1° Fica denominada de ADRIANO 
CALAZANS a Avenida 21 do Residencial e 
Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de 
Moreira César.

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

Pindamonhangaba, 10 de dezembro 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 
10 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.392, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Denomina de MARGARIDA VIOLETA 
MORENO ROMERO a Rua 01 do Loteamento 
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, 
e dá outras providências. 
(Projeto de Lei nº 130/2020, de autoria do 
Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo 
Pipas).

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 MARGARIDA 
VIOLETA MORENO ROMERO a Rua 01 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, 21 de dezembro 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 21 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

EDITAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA, criado pela Lei nº 
2626/1991, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei 8.069/90, TORNA PÚBLICA a divulgação do RESULTADO 
FINAL dos projetos aprovados para o banco de projetos do CMDCA, para execução em 2021/2022:

Relação de Projetos Aprovados no Banco de Projetos para o ano de 2021/2022

Protocolo Entidade CNPJ Projeto Valor R$ Situação

31.350/20 Liceu Coração de Jesus 60.463.072/0013-30 Cursinho do Salê 125.298,24 Aprovado

31.320/20 Lar da Criança Irmã Júlia 54.122.098/000189 Construção, reforma e ampliação para melhor atender 800.000,00 Aprovado

31.396/20 APAE 54.126.818/0001-84 Nutrição em Ação 84.000,00 Aprovado

31.354/20 Projeto Social Grêmio União 09.367.172/0001-72 Direito de Ser 115.550,00 Aprovado

31.356/20 Projeto Social Grêmio União 09.367.172/0001-72 Câmera & Ação 76.191,20 Aprovado

31.357/20 Projeto Social Grêmio União 09.367.172/0001-72 Ação que Transforma! 110.854,00 Aprovado

31.400/20 IA3 10.430.790/0001-07 Programa Educação para o Trabalho 384.116,15 Aprovado

31.401/20 IA3 10.430.790/0001-07 Programa de Incentivo à Cultura e Socialização 82.592,95 Aprovado

29.096/20 NOUS 26.769.659/0001-09 Projeto Jovens Protagonistas 85.671,20 Aprovado

29.097/20 NOUS 26.769.659/0001-09 O Teatro de Grupo na Escola 58.029,00 Aprovado

31.397/20 NOUS 26.769.659/0001-09 Barraca Letrada 56.058,00 Aprovado

31.242/20 Coalizão 16.732.884/0001-09 Em busca do Melhor 77.160,00 Aprovado

31.082/20 Casa Transitória 50.455.815/0001-33 Projeto Educacional Anália Franco 2021 331.208,00 Aprovado

31.371/20 Euterpe 50.455.690/0001-41 Programa Aprendiz CME 343.800,00 Aprovado

31.378/20 Projeto Crescer 07076249/0001-20 Transformando Vidas 147.118,16 Aprovado

31.343/20 SALESIANOS 05.381.354/0001-47 Conexão Ambiental 103.081,33 Aprovado

31.346/20 SALESIANOS 05.381.354/0001-47 Resgatando Vidas 238.022,36 Aprovado

31.202/20 SALESIANOS 05.381.354/0001-47 Projeto Camerata Jovem 253.929,87 Aprovado

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021.

Helison de Oliveira
Presidente CMDCA – Gestão 2019/2021

RECEITA TOTAL RESULT.RECEITAS DESPESA TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESULTADO
531.380.000,00                                     530.289.996,50                                     1.090.003,50                                          

JANEIRO 46.000.000,00                                        42.000.000,00                                        4.000.000,00                                          
FEVEREIRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        4.000.000,00                                          
MARÇO 57.380.000,00                                        44.000.000,00                                        17.380.000,00                                        
ABRIL 43.000.000,00                                        43.000.000,00                                        17.380.000,00                                        
MAIO 42.000.000,00                                        51.289.996,50                                        8.090.003,50                                          
JUNHO 42.000.000,00                                        43.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
JULHO 44.000.000,00                                        43.000.000,00                                        8.090.003,50                                          
AGOSTO 42.000.000,00                                        43.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
SETEMBRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
OUTUBRO 42.000.000,00                                        42.000.000,00                                        7.090.003,50                                          
NOVEMBRO 42.000.000,00                                        49.000.000,00                                        90.003,50                                                
DEZEMBRO 47.000.000,00                                        46.000.000,00                                        1.090.003,50                                          

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  - Artigo 8º, caput, da Lei de Responsabilidae Fiscal

Exercício de 2021

PREVISÃO INICIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DO 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
DE APOIO ESPORTIVO DE 

PINDAMONHANGABA

O Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão 
exercida por um Conselho Diretor Deliberativo, 
formado por sete membros, sendo que quatro 
membros são eleitos por segmentos esportivos 
do município.
O mandado atual dos conselheiros expirou no 
ano de 2020 e para a renovação do Conselho 
Diretor convidamos os interessados dos 
segmentos abaixo para participarem da nova 
assembléia de eleição, para o exercício de 
2021 a 2022.
Professores e Técnicos da SEMELP;
Professores de Educação Física da Rede  
Estadual/Municipal  de Ensino;
Presidentes das Sociedades Amigos do Bairro;
Presidentes ou Representantes de Academias, 
Associações e Clubes.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio 
Esportivo é composto por:
Secretário (a) Municipal de Esportes;
Diretor (a) Municipal de Esportes;
Um representante da Secretária Municipal de 
Finanças;
Um Professor de Educação Física ou Técnico 
Desportivo da Secretária Municipal de Esporte 
de Pindamonhangaba (SEMELP);
Um Professor de Educação física, indicado 
pelos próprios Professores de Educação Física 
da rede  Estadual  ou Municipal de Ensino, que 
atuem em Pindamonhangaba;
Um representante oficialmente vinculado e 
indicado pelas Sociedades de Amigos de 
Bairro;
Um representante oficialmente vinculado e 
indicado, pelas Ligas Municipais, Clubes, 
Associações e Academias representativas do 
Município;
Os representantes do Poder Público Municipal 
foram indicados pelas próprias secretárias 
municipais contempladas na lei supracitada.   
3. ELEIÇÃO
3.1. Os Indicados de cada segmento devem possuir 
vínculo oficial com as entidades que representam.
3.2. Os respectivos interessados não deverão se 
enquadrar na nova redação do Art. 118 do capitulo 
V da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, 
conhecida como “Ficha Limpa Municipal” aprovada 
em 2º turno no dia 21 de maio de 2012.
3.3. Em cada Assembléia será realizada eleição 
direta, como voto secreto, onde cada votante votará 
em até três nomes.
3.4. A lista Tríplice será enviada ao Digníssimo 
Senhor Prefeito Municipal que Indicará o membro 
de cada segmento para o novo mandato.
3.5. Não é permitido voto por procuração.
3.6. A eleição dos Conselheiros para compor o 
Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba será realizada na Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba 
(SEMELP), localizada no Centro Esportivo “João 
do Pulo” situado na Rua Eng.º Orlando Drumond 
Murgel, 493, Parque São Domingos, CEP 12410.310.

DATA EVENTO

03/02/2021 Período de inscrição até 
as 17h00

05/02/2021
Eleição das 9h ás 11 
h30min. Das 13h30min 
ás 16h.

           
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A relação dos conselheiros indicados por seus 
respectivos órgãos será publicada no Jornal Tribuna 
do Norte.

Atenciosamente.

Prof. Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.454, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                 
Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento nos arts. 14 e 18 da 
Lei Complementar nº 01, de 19 de janeiro de 
2004, alterada pela Lei Complementar nº 44, de 
07 de outubro de 2014;

R  E  S  O  L  V  E:

Art. 1º  NOMEAR, para constituir o Conselho 
de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, os senhores 
abaixo relacionados: 

I – Indicados pelo Prefeito 
Titular:  Alessandra de Souza Cardoso dos 
Santos – Superintendente do Fundo de 
Previdência Municipal
Suplente:  Tânia Aparecida de Oliveira D’Ávila

II - Indicados pelos servidores ativos e 
inativos do Poder Executivo
Titular: Regina Aparecida da Silva Araújo 
Ricotta
Suplente:   Roseli da Silva César

III - Indicados pelos servidores ativos e inativos 
do Poder Legislativo
Titular:     Cléia Alves Casagrande
Suplente:   Rômula Maria Soares

Art. 2º NOMEAR, para constituir o Conselho 
de Fiscal do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba, os senhores abaixo 
relacionados: 

I  -  Indicados pelo Prefeito:
Titular:  Daniela Fernanda Braz Ferreira - 
Presidente do Conselho Fiscal do Fundo de             
Previdência Municipal de Pindamonhangaba 
Suplente:  Israel Abraão dos Santos Dias

II  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos 
do Poder Executivo
Titular:   Francisco Piorino Filho

III  -  Indicado pelos servidores ativos e inativos 
do Poder Legislativo
Titular:   Roberto Pereira de Souza 

Art. 3º O mandato dos membros dos conselhos 
será gratuito e considerado honorífico de 02 
(dois) anos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 
de novembro de 2020.

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 

18 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº  11.038, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e com fundamento no parágrafo único do art. 
120 da Lei Orgânica Municipal, introduzido 
pela Emenda nº 30, de 07 de agosto de 2012, 
e demais disposições aplicáveis, CONCEDE 
AFASTAMENTO, de seu cargo/emprego, ao 
servidor Paulo Augusto Antunes para ocupar 
cargo em sindicato de categoria, recebendo 
seus vencimentos e vantagens, durante o 
tempo em que durar o mandato.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 22 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Danilo Velloso
Secretário Adjunto de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos em 22 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem 
de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 
a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 
6 a 14 anos).

Dia  01/02/2021 às 15 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

3º BRUNO MATEUS DE FARIA
RUA MARIA LOPES PEREIRA, 47 - 
MANTIQUEIRA 
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-050

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 176, DE 18 DE 
JANEIRO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020,   RESOLVE DESIGNAR  a servidora pública 
municipal Marineide Viana da Silva, com o fim específico de atuar na defesa do Sr. Ailton Domingos 
da Silva, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 005/2020, constituído pela 
Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 048, de 24 de setembro de 2020, alterada 
pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 138, de 05 de janeiro de 2021.        
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 18 de janeiro de 2021.
SMA/ssf/Memo 1971/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

                                                                                                                                                                                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PORTARIA GERAL Nº 5.471, DE 21 DE 
JANEIRO DE 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito 
do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições e nos termos 
da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 
2018, Resolve NOMEAR os senhores a 
seguir indicados para os cargos, a partir 
de  18 de janeiro de 2021:

- Cintia Ramos de Góis
Assessor

- Cláudia Aparecida Ferreira de Carvalho
Assessor

- Gabriela Mathias de Araújo Cortez 
Pereira
 Assessor

- Thiago da Silva
Assessor

Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 18 de janeiro de 2021.

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 
2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Prefeito Municipal em exercício

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

21 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.829, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 5.806, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a Regulamentação, 
Orientação, Critérios e Procedimentos Gerais a serem observados pelos órgãos e secretarias 
municipais relativos a implementação da modalidade de Escala de Revezamento e do Teletrabalho 
no Serviço Público, em caráter excepcional e temporário, como medida administrativa necessária 
ao combate à pandemia de Coronavírus (COVID-19), conforme estado de calamidade pública 
declarada através do Decreto nº 5.775, de 13 de abril de 2020, e dá outras providências.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º  O Anexo I  de que trata o §2º do art. 3º do Decreto nº 5.806, de 15 de junho de 2020, redação 
dada pelo Decreto nº 5.846, de 20 de agosto de 2020, é alterado e passa a vigorar conforme o 
Anexo integrante deste decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba,  21 de janeiro de  2021. 

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Prefeito Municipal em exercício                      

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Memo 24.396/2020

ANEXO I

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO.

De um lado, Município de Pindamonhangaba, inscrito no CNPJ n.º 4522.6214/0001-19, com 
sede no paço municipal, situado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400,  Alto do Cardoso, 
neste ato representado pelo Secretário de Administração, Sr. ____________________________,                           
doravante denominado EMPREGADOR, e, de outro lado ______________________________, 
Matrícula n.º  ___________ doravante denominado EMPREGADO, para fi ns do que dispõe os 
artigos 62, III e 75-A a 75-E da CLT, têm como justo e acertado o presente Termo Aditivo ao Contrato 
de Trabalho que se regerá através das cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA O REGIME DE TELE TRABALHO.
Por mútuo acordo entre as partes, a partir da assinatura do presente instrumento, o Contrato de 
Trabalho passa a ser regido pelas normas do Teletrabalho insertas na lei nº 13.467/2017, artigos 
62, III, 75-A, 75-B, 75-C, 75-D e 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho, observando ainda as 
cláusulas a seguir dispostas.
CLÁUSULA SEGUNDA: NATUREZA DO CONTRATO.
A partir da assinatura do aditivo contratual em epigrafe, o contrato de trabalho passa a ser Contrato 
de Teletrabalho, com a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências dos 
órgãos públicos municipais e com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação.
CLÁUSULA TERCEIRA: COMPARECIMENTO DO EMPREGADO NAS DEPENDÊNCIAS DO 
EMPEGADOR.
Caso seja necessário o comparecimento do Empregado nas dependências dos órgãos públicos 
municipais, para a realização de atividades específi cas que exijam a presença do mesmo, não fi ca 
descaracterizado o regime de teletrabalho.
CLÁUSULA QUARTA: FUNÇÃO EXERCIDA PELO EMPREGADO
O empregado continuará a exercer o emprego público para o qual foi contratado.
CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DO TRABALHO
Para os fi ns previstos no art. 75-D da CLT, fi ca estabelecido que a responsabilidade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do trabalho remoto (home offi  ce) é de responsabilidade do Empregado.

CLÁUSULA SEXTA: AUSÊNCIA DE CONTROLE DE JORNADA
Com a assinatura do presente aditivo contratual, fi ca pactuado que o Empregado fi ca isento de 
controle de jornada, nos moldes do artigo 62, inciso III, acrescentado à CLT através da lei nº 
13.467/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA: TRANSIÇÃO DE REGIME.
Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do 
empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em 
aditivo contratual.
 CLÁUSULA OITAVA: PRECAUÇÃO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS 
OCUPACIONAIS.
O Empregado declara que está ciente das precauções a tomar a fi m de evitar doenças e acidentes 
de trabalho, mediante assinatura do termo de responsabilidade em anexo, comprometendo-se a 
seguir as instruções fornecidas pelo Empregador.
CLÁUSULA NONA: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS.
Deverão ser observadas as demais disposições legais que disciplinam o emprego público.
CLÁUSULA DÉCIMA: Para dirimir quaisquer confl itos ou controvérsias oriundas do contrato 
de teletrabalho em apreço, será competente o foro da Comarca de Pindamonhangaba, em 
consonância com o artigo 651 da CLT, que permanece inalterado.
Assinado por ambas as partes em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas.
Pindamonhagaba,        de                  de                 .

Assinatura do empregado

Assinatura do empregador

Testemunhas:
___________________________   
___________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.470, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo 
de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.750, de 14.01.08, 
em seu artigo 3º,

R E S O L V E :

Art. 1º. N O M E A R, os senhores abaixo, para constituírem 
o CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, biênio 
2020/2022, a saber:

I – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Titulares:  Adriana Renata da Silva 
Suplente:     Kleberson Marcondes Gonçalves

b) Titulares: Ariane Alexandrina Oliveira de Lima
Suplente:     Célio Lopez de Souza 

c) Titulares:  Fernando de Oliveira 
Suplente:   Theise Cory Maitre Lobo

d) Titulares:  Gabriel Henrique da Silva
Suplente:     José Francisco da Silva Filho

e) Titulares:   Marcia Auxiliadora de Oliveira 
Suplente:     Miguel Felipe de Oliveira Lima

f) Titulares:  Marcos Felipe Oliveira de Lima 
Suplente:      José Mauro de Lima

g) Titulares:   Maria Solange Lobo 
Suplente:      Edson de Souza Sott

h) Titulares:  Rafaela Paula Ribeiro Mendes 
Suplente:   Kleber Sousa Grama

i) Titulares: Thuany Faria Corrêa 
Suplente:  Rodrigo Silva Cruz

j) Titulares: Wagner Eduardo Conceição Souza 
    Suplente: Juliel Modesto de Araújo

I I- REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:

a) SECRETARIA DE GOVERNO
Titular:    José Luiz Alves Gonçalves 
Suplente:    Mauro Celso Barbosa 

b) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Titular:   Cláudio Roberto Marcondes 
Suplente:: Sylvia Helena de Campos 

c) SECRETARIA DE SAÚDE
Titular: Rogéria de Fátima 
Suplente: Maria José Otacilio 

d) SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Titular: Antonio Gonçalves 
Suplente: Geraldo Aparecido Coelho 

e) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Titular: Doraci das Graças dos Santos 
Suplente: Sandra Maria Monteiro Cândido 
 
f)  SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Titular: Juliana Vasques de Andrade 
Suplente:  Alcemir Palma

Art. 2º  O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) 
anos.

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos  a 11 de dezembro de 2020.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2021

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Prefeito Municipal em exercício

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 20 de janeiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

Errata da publicação da Lei nº 
6403, de 14/01/2021, publicada no 
Jornal Tribuna do Norte na edição 
de 15/01/2021, página 6.   Onde se 
lê “Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município”, leia-se “Ricardo Alberto 
Pereira Piorino, Vice-Prefeito no 
cargo de Prefeito Municipal” 

 

 
 

Edital de Convocação 

Assembleia Geral Extraordinária VIRTUAL 

Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOEMA VILLE, 
inscrita no CNPJ 18.028.412/0001-03, localizada na Av. Antenor da Silva Andrade, nº 01 Bairro Campo Alegre, 
município de Pindamonhangaba-SP, devidamente representada por seu Presidente Sr. Daniel Turtera Bodnaruk, 
vem informar e convocar respectivamente que, em virtude da PANDEMIA COVID 19, bem como do Decreto Estadual  
de Quarentena nº 64.881 e seguintes, e ao Decreto Municipal 5.882 de 10 de outubro de 2020 e seguintes, a realização 
da Assembleia Geral Extraordinária será realizada no modo virtual, levando em consideração a preservação da saúde 
dos associados. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 28/01/2021 (quinta-feira), na sala Virtual de 
Assembleias do Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em primeira 
convocação, com no mínimo metade mais um dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de associados 
presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre o quanto segue: 

 

1) Prestação de Contas de 2020; 

2) Previsão Orçamentária e taxa associativa 2021; 

 

Observações: 
- Art. 21º, parágrafo 4º: Para participarem das Assembleias e terem direito a voto, os associados deverão 
estar quites com todas as suas obrigações perante a Associação, devidas até o mês da realização das 
Assembleias. 
- Art. 27º: Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes gerais e 

bastantes para, legalmente praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as procurações terem firmas 

reconhecidas e serem apresentadas até o dia 27/01/2021 na administradora, para que sejam conferidas e o 

acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 

  
INSTRUÇÕES PARA VOTAÇÃO 

 
1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 

www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha e ingressar no item 
ASSEMBLEIA; 

2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” 
- acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. 

3. Os votos serão computados e divulgados atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, 
sem a exposição de informações pessoais. 

4. A votação iniciará pontualmente às 10 horas da manhã do dia 28/01/2021 e as 17h00 será encerrada a 
votação. 

5. O relatório de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária serão disponibilizados antecipadamente através 
do e-mail dos associados e no aplicativo no dia da assembleia para que todos possam apreciar e votar. 
 

6. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o encerramento da 
votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados. 

7. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, ainda poderá 
registrar seu voto através de cédula que ficará disponível na administradora, sito à Rua Renato Granadeiro 
Guimarães, 63, sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e 
horários da assembleia, não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em 
cédula será nominal, conterá as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo 
que será registrado no cartório. 

8. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administrativo2@adplantaubate.com.br ou no telefone: 12 3622-3886 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro 
do sistema e liberação de acesso. 

 
 

 
Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville 

Daniel Turtera Bodnaruk 
Presidente 

 
 

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2021 

Guimarães, 63, sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e 
horários da assembleia, não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em 
cédula será nominal, conterá as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo 
que será registrado no cartório. 

8. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administrativo2@adplantaubate.com.br ou no telefone: 12 3622-3886 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro 
do sistema e liberação de acesso. 

 
 

 
Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville 

Daniel Turtera Bodnaruk 
Presidente 
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Guimarães, 63, sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e 
horários da assembleia, não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em 
cédula será nominal, conterá as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo 
que será registrado no cartório. 

8. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administrativo2@adplantaubate.com.br ou no telefone: 12 3622-3886 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro 
do sistema e liberação de acesso. 

 
 

 
Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville 

Daniel Turtera Bodnaruk 
Presidente 
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Após as chuvas que atin-
giram a região do Ribeirão 
Grande na última semana, 
produtores rurais e a popula-
ção da estrada dos Nogueiras 
reivindicaram melhorias na 
estrada.

Estrada dos Nogueiras recebe 
atendimento de emergência

coti diano
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De acordo com o prefeito em 
exercício, Ricardo Piorino, ape-
sar de ser uma estrada rural, ela 
é uma estrada que abrange uma 
grande comunidade. 
“Nosso foco é olhar 
para o produtor e dar 

condições de acesso e escoamen-
to da produção”, lembrou. 

O setor Rural da Prefeitura 
está atuando continuamente 

para que as estradas rurais do 
município fi quem em boas con-
dições. O diretor de Agricultura, 
Thiago Gonçalves, informa que 

todas as ocorrências estão sen-
do atendidas conforme as dire-
trizes estabelecidas pelo plano 
de ação do setor rural.

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE 
LETRAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 18 do capítulo 5º do 
Estatuto da Academia Pindamonhangabense de 
Letras fi cam convocados todos os associados da 
referida entidade para a Assembleia a ser realizada 
no próximo dia 1º de Fevereiro, deste ano de 2021, 
as 15 horas, em primeira convocação, na sede da 
APL, sita à rua Deputado Claro Cesar nº 33, centro, 
nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo.
Caso não haja número sufi ciente em primeira 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, a 
Assembleia será realizada em segunda convocação, 
com os associados presentes.
Na pauta, a nomeação da Vice-presidente, Ana 
Maria Correa Guimarães ao cargo superior, em 
virtude do Presidente, Paulo Tarcizio da Silva 
Marcondes, ter solicitado sua demissão, conforme 
carta por ele entregue.
O mesmo ocorre com a 1ª Secretária Ana Maria 
Jório Rodrigues Marcondes, que também pediu 
demissão através de carta demissionária, e que 
será substituída pela 2ª Secretária, Evalda de 
Andrade Silva Costa.
Pindamonhangaba-SP, 19 de janeiro de 2021.

Ana Maria Correa Guimarães 

Após um ano difícil e dife-
rente, 2021 chega trazendo es-
perança, mas não está imune 
aos desafi os. De acordo com 
uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), o endividamento 
dos consumidores cresceu a 
níveis recordes. Em dezembro, 
apurou-se que 66,3% das famí-
lias brasileiras têm dívidas e é o 
maior patamar desde 2010. Isso 
signifi ca que mais da metade 
da população abandonou so-
nhos, como comprar um carro, 
viajar, entrar na universidade, 
começar a poupar, investir ou 
mesmo cuidar da saúde mental, 
para quitar dívidas. Ou tentar.

Alexandre Mouri, principal 
executivo do “toazul”, serviço 
de concessão de crédito consig-
nado privado da One7, plata-
forma de serviços fi nanceiros, 
afi rma que passar noites em 
claro, perder o apetite e o hu-
mor não são caminhos para 
a solução. “Além de acarretar 
problemas de saúde, é impossí-
vel raciocinar e traçar um pla-
no nessas condições. O primei-
ro passo é parar de se culpar e 
ter certeza de que você não é o 
problema, a maioria das pesso-
as não sabe lidar com dinheiro 
e isso, na situação atual, é com-
pletamente compreensível. O 
que não pode acontecer é se 
acomodar com a situação e não 
ir atrás da resolução”. 

Segundo Alexandre, organi-
zar as contas e saber exatamente 
o valor do seu salário, conside-
rando os descontos das taxas e 
impostos, é um bom começo. “É 
um trabalho simples que requer 
força de vontade e qualquer um 
pode fazer. Aplicativos e plani-
lhas ajudam, mas um papel e lá-
pis bastam para começar, ou até 
mesmo pendurar as contas na 
geladeira. 70% dos endividados 
podem evitar chegar ao extremo 
se começar a utilizar ferramentas 
e colocar em prática a educação 
fi nanceira básica. Compartilhar 
dívidas e anseios com a família 
também é um bom conselho. Às 
vezes, fi camos cegos com os pro-
blemas e não conseguimos pen-
sar fora da caixa”.

1. Analise a sua situação:
Você tem dívidas? Guarda 

dinheiro? Seu estilo de vida é 
compatível com a sua renda? 
Quanto do seu salário é desti-
nado às despesas fi xas? Com 
essas respostas, já será possível 
traçar algumas mudanças, seja 
para quitar dívidas ou começar 
a poupar.

2. Planeje:
Escreva o que você deseja 

para o futuro, estabeleça metas 
realistas e compartilhe com as 
pessoas que moram com você, 
cônjuge, pai, mãe, fi lhos. Além 
de ajudarem com dicas e con-
selhos, podem colaborar na 
economia e, quem sabe, fazer 
parte do seu sonho.

3. Não gaste mais 
do que ganha:

Pode parecer óbvio, mas 
nem todos seguem. Experi-
mente fazer a seguinte divisão: 
50% para gastos essenciais, 
aqueles que são necessários 
para você se manter; 15% para 
prioridades, como quitar dívi-
das, caso esteja endividado, ou 
para a construção de uma re-
serva de emergência; 35% para 
manter seu estilo de vida, ou 
seja, aqueles gastos que podem 
ser cortados em um momento 
de crise.

4. Aprenda a economizar:
Comece dentro de casa evi-

tando desperdícios: energia, 
água e itens supérfl uos na lis-
ta do supermercado. Você tem 
TV a cabo com mais de 100 ca-
nais? Você assiste todos eles? 
Que tal entrar em contato com 
a operadora e negociar? Cuida-
do também com as promoções 
tentadoras, não deixe o impul-
so falar mais alto.
5. Faça pequenas mudanças 
e tenha grandes resultados:

Coloque as contas em dé-
bito automático para evitar o 
atraso; “Pechinche” ao com-
prar e aprenda a dizer “não” ao 
que você não precisa; Compare 
preços, a internet é mundo de 
possibilidades e um universo 
para pesquisas; Programe as 
despesas dessa época do ano 
(IPVA, IPTU, seguro do carro, 
matrícula dos fi lhos).

6. Prepare-se para 
imprevistos:

Crie uma reserva de emer-
gência que deve equivaler ao 
seu custo de vida por três me-
ses. Esse dinheiro só pode ser 
usado para situações muito ur-
gentes.
7. Respeite o seu dinheiro, mas 

não seja dominado por ele!
Você sabe de todo o esforço 

para ganhar o seu dinheiro, por 
isso, respeitá-lo é a base da edu-
cação fi nanceira! Mas é impor-
tante não ser dominado, falar e 
pensar apenas nisso. É preciso 
viver, sonhar, fazer planos, tra-
çar metas de vida de curto, mé-
dio e longo prazo. Afi nal, isso se 
torna um estímulo para acordar 
e ir trabalhar, focar na produti-
vidade e efi ciência do dia a dia.

 “Acredito que o crédito 
pelo crédito não basta. Como 
consultor fi nanceiro há anos, 
posso afi rmar que o que faz a 
diferença é sentar, conversar 
e entender o que aconteceu, 
aconselhar e indicar por onde 
e como começar. Claro que o 
imediatismo é importante, mas 
isso apenas tira a corda do pes-
coço, não resolve o problema 
a longo prazo nem devolve as 
noites em claro e os sonhos dei-
xados de lado. O crédito é uma 
ferramenta importante, mas, 
junto com ele, dar orientações 
é indispensável para impactar 
positivamente a vida das pesso-
as”, fi naliza Alexandre.

7 dicas para começar o ano no azul 
Head da frente de crédito consignado privado da One7 aconselha lembrar dos propósitos e metas de vida

Divulgação
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Alegria, alegria
Aniversariou no 

último dia 19 o príncipe 
Lucas Henrique. Ele rece-
be os cumprimentos dos 
pais Kassiano e Joicy e do 
avô Nécio Pereira.

Tudo de lindo 
Para a lindíssima 

Lara Gerth, que iniciou 
mais um ciclo de vida 

no dia 19 de janeiro. Ela 
celebrou ao lado dos 

familiares que, junto aos 
amigos e o noivo Klaus, 

desejam muita luz, saúde 
e prosperidade.

Um século de vida
No dia 18 de janeiro, a Dona Orlanda – a Vó Orlanda –, celebrou 100 anos de 

vida! Um século de história. De carinho. De amor. De sorrisos largos, que conta-
giam todos a sua volta. Radiantes, seus familiares comemoraram agradecendo a 
Deus pelo privilégio de conviver com um ser de luz e de tanta fé. Todos desejam 
felicidades, dona Orlanda, com muita saúde e paz!

Tudo de bom 
Para Maria Alice Romão, que completará mais um ano de vida neste sábado, dia 

23. Todos os seus amigos e a sua família, em especial seus fi lhos Juninho e Vanessa; 
e seus netos Pedro Henrique, Maria Clara e Maria Eduarda desejam muita saúde, 
alegria e paz.

Paz e 
prosperidade   

Na vida da Gabriela Nas-
cimento pela passagem do 
seu aniversário no dia 20 de 
janeiro. Toda a sua família 
e seus amigos, em especial 
a equipe da Comunicação 
da Prefeitura desejam muita 
saúde, alegria, amor, pros-
peridade e paz.

Novo ciclo 

Quem também 
celebrou mais um 

ano de vida no dia 
20 de janeiro foi 
Marcos Bonini. 

Ele recebe os 
cumprimentos da 
esposa Regina (na 

foto), das fi lhas 
Marina, Fernanda 

e Juliana e de 
todos os amigos e 

familiares. 

Um novo ano 
cheio de paz

É o que todos os 
amigos, familiares e o 
fi lho João Pedro dese-
jam para a nutricio-
nista Cristiane Abreu, 
que celebrará mais 
um ano de vida neste 
sábado (23). Que seu 
novo ciclo seja repleto 
de luz, de saúde, de 
amor e de paz. Felici-
dades! 
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