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Pinda conclama moradores 
para luta contra dengue

Na últi ma Análise de Densidade Larvária (ADL) medindo em diversas áreas do município a presença de larvas em possíveis 
criadouros foi registrado índice médio 4,5, bem acima do 1,0 recomendado pelo Ministério da Saúde

PÁG. 5

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançará, no próximo 
dia 31 (quarta-feira), através 
de uma live em seu Facebook, 
a campanha “Tolerância Zero 
ao Mosquito” conclamando a 
população na luta contra a pro-
liferação do mosquito aedes ae-
gypti, responsável pela dengue, 
zika e chikungunya. 

O objetivo é apresentar as 
ações que o município irá reali-
zar e a forma de atuação, além 
de esclarecer dúvidas da popu-
lação e ressaltar a importância 
da participação comunitária.

PÁG. 5

Covid-19: Idosos 
com 70 anos 
ou mais serão 
vacinados a parti r 
desta sexta-feira

Prosseguem manutenções 
em espaços públicos

Prefeitura e Sabesp se unem 
para identifi car e resolver 
problema em córrego 
do Village Paineiras

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Sabesp estão uni-
das para identifi car e resolver 
um problema levantado pelos 
moradores do Village Paineiras: 
o despejo de material e o mau 
cheiro no córrego que corta o 

condomínio. Em reunião reali-
zada, recentemente, na Prefei-
tura, representantes do Execu-
tivo e da empresa discutiram 
o problema e traçaram ações 
para sanar a questão.

PÁG. 9

Parceria entre 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Sebrae benefi cia 
empreendedores do 
ramo de alimentação

PÁG. 210PÁG. 

Prefeitura 
abre centro de 
informações 
turísti cas no 
Shopping Páti o 
Pinda

Durante o encontro aventou-se coletar a água do corrégo para análise 

As ações de zeladoria nos espa-
ços e praças públicas prosseguem 
sendo realizadas pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, através da 
Secretaria de Governo e Serviços 
Públicos. Na últi ma terça-feira (23), 
a Praça Marechal Castelo Bran-
co, no bairro da Quadra Coberta, 
recebeu adequação de rampas de 
acessibilidade, troca e pintura de 
vigas dos bancos e até substi tuição 
de lixeira de ferro por uma nova de 
madeira, produzida pela ofi cina 
de Marcenaria do Fundo Social de 
Solidariedade.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Editorial
A pandemia vai passar! Esperamos 

veementemente por isso todos os dias! 
Claro, fazendo a nossa parte: mantendo 
o distanciamento social, fazendo uso 
de máscaras, higienizando as mãos e 
fi cando longe de aglomerações. Além 
de abordar, cotidianamente, aqui em 
nosso veículo, o tema, incluindo ações 
preventivas.

A pandemia vai passar! Mas para isso 
precisamos - com urgência - respeitar 
os protocolos e as orientações da 
ciência.

Quando a pandemia passar, 
precisaremos estar bem - física e 
emocionalmente - para a retomada da 
rotina e da economia. Por isso, a quem 
for possível, se exercite. Se hidrate. E 
não extrapole os limites da sua saúde.

Quando a pandemia passar, 
precisaremos ser ainda mais fortes, 
sobretudo, emocionalmente. Enquanto 
isso, leia mais. Estude mais. Fortaleça 
sua fé. Suas crenças e sua vontade de 
ser um humano cada vez melhor!

Quando a pandemia passar e ela vai 
passar, talvez muitos conceitos não 
existirão mais. Alguns hábitos não 
farão mais sentindo e passaremos a 
ressiginifi car muita coisa. Incluindo 
nossa existência...

Não se trata de autoajuda, tão 
pouco de autofl agelo, estamos no 
meio de um grande aprendizado. 
Que a gente aprenda hoje. Amanhã. 
E siga aprendendo continuamente. 
Principalmente a ouvir a ciência, as 
instituições competentes e isentas. 
Não é impossível.  Por mais que não 
seja usual. Esqueça as fake news. Não 
propague mentiras. Discurso de ódio. 
De racismo. De misogenia. Xenofobia. 
Homofobia.

Enxergue o outro em você. E se 
enxergue no outro. E quando a 
pandemia, enfi m, passar.... Amenizando 
tantas dores... Talvez poderemos não 
apenas viver o “novo normal”, mas 
sermos novos seres humanos!

A pandemia vai passar
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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.

Notícia do jornal A Verdade 
de Marco de Canaveses – Portu-
gal. “O Japão criou o Ministério 
da Solidão, para combater pro-
blemas causados pelo isolamen-
to social como o suicídio, à se-
melhança do que o Reino Unido 
fez há três anos. Em Portugal, 
há algo que tem sido testado, 
e que já está muito avançado 
no Reino Unido a nível nacio-
nal, que poderá ser uma das 
soluções. Chama-se “Prescrição 
Social”. Esta prática pressupõe 
que a saúde e o bem-estar das 
pessoas sejam reconhecidos 
como algo dependente do estilo 
de vida e envolvimento pessoal, 
familiar, social e comunitário. 
Estes, na maioria dos casos, pre-
cisam de ser ensinados, promo-
vidos, valorizados e motivados. 
A Prescrição Social é um instru-
mento que permite aos profi s-

sionais nos cuidados de saúde 
primários (médicos de família, 
enfermeiros e psicólogos, en-
tre outros) encaminharem os 
pacientes para os serviços não 
clínicos existentes na sua comu-
nidade, no sentido de um apoio 
à sua saúde e bem-estar. Estes 
serviços não clínicos, existentes 
na sua comunidade, podem ir 
desde um grupo de caminhadas 
a um grupo de voluntariado. 
Trata-se de uma referenciação 
comunitária pelo próprio siste-
ma de cuidados de saúde pri-
mários”.

Olha que noticia bacana, o 
voluntariado sendo observa-
do como uma ação terapêutica 
complementar aos cuidados da 
saúde física, uma junção impor-
tante e perfeita. Tenho dito em 
várias colunas dos benefícios 
que o voluntariado traz para 

Voluntariado “Terapia”

nossas vidas em vários aspec-
tos e esse tipo de recomendação 
só vem alimentar ainda mais a 
potência que existe no trabalho 
voluntário. Não precisamos de 
mais um ministério no Brasil, 
espero que ninguém dos gover-
nos leiam esta matéria, precisa-
mos é de pessoas que entendam 
todo este processo e possamos 
utilizar este balsamo, sem a 
necessidade de uma indicação 
médica. Tenho certeza que cada 
vez mais pessoas tem entendido 
esta atuação como terapêutica e 
que assim seja.

A segunda edição do “De-
cola Delivery!” acontecerá en-
tre os dias 30 de março e 01 
de abril de forma gratuita. O 
curso é uma parceria entre o 
Sebrae e a Secretaria de Desen-
volvimento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. O público 
alvo da capacitação são os co-
merciantes formalizados (com 
CNPJ), preferencialmente do 
ramo da alimentação. O curso 
aborda estratégias relaciona-
das ao mercado delivery para 
aproximação com o cliente, 
além de marketing digital e fl u-
xo de caixa.

Os encontros do curso serão 
realizados de forma online e ao 
vivo, por meio da plataforma 
Microsoft Teams. Segundo o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto, a 
primeira edição da capacitação 
teve bom resultado. “O sucesso 
da primeira edição fez com que 
a Secretaria Municipal de De-

Parceria entre Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Sebrae benefi cia empreendedores 
do ramo de alimentação

senvolvimento Econômico, em 
parceria com o Sebrae, promo-
vesse a segunda edição do curso 
Decola Delivery”.

De acordo com o secretário, 
o mercado delivery cresceu ra-
pidamente com a pandemia, o 
que exige uma preparação di-
nâmica para os comerciantes. 
“De maneira prática e dinâmi-
ca, o curso aborda conteúdos 
de apoio na estruturação de 
delivery, de forma que o empre-
sário possa concluir as aulas e 
já colocá-las em prática, sobre-
tudo na atual fase, em que o 
delivery é o sistema de venda 
permitido e potencialmente uti-
lizado no comércio local”, fi na-
lizou Roderley. 

As inscrições podem ser fei-
tas pelo link https://bit.ly/3b-
M5Y3v. Após feita a inscrição, o 
participante receberá o link de 
acesso a aula no email cadastra-
do na inscrição. Todas as aulas 
serão feitas pelo mesmo link de 

acesso. O curso conta com certi-
fi cado para o aluno que concluir 
ao menos 75% da carga horária 
total. Além dos encontros coleti-
vos, cada participante terá con-
sultorias individuais, focadas 
em planejamento de vendas e 
redução de custos. 

Confi ra a programação 
completa da capacitação:

Terça-feira 30/03 – 18h
Tema: Fluxo de caixa
Controlando o dinheiro do 
seu negócio

Quarta-feira 31/03 – 18h
Tema: Marketing digital para 
delivery
Caminhos até o cliente

Quinta-feira 01/04 – 18h
Tema: Seu delivery no rumo 
certo
Indicadores e controles

Confi ra a programação 
completa da capacitação:

Terça-feira 30/03 – 18h
Tema: Fluxo de caixa
Controlando o dinheiro do 
seu negócio

Quarta-feira 31/03 – 18h
Tema: Marketing digital para 
delivery
Caminhos até o cliente

Quinta-feira 01/04 – 18h
Tema: Seu delivery no rumo 
certo
Indicadores e controles

Com o objetivo de minimi-
zar os impactos da pandemia 
ao comércio local, a Acip – As-
sociação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba –, fechou 
uma parceria com a Caixa  para 
divulgação das linhas de crédi-
to oferecidas pelo banco. 

O superintendente da Caixa 
Paulo Henrique Costa e Silva, 
esteve, recentemente, em reu-
nião com a presidente da Acip, 
Ana Cristina Pucci de Souza, 
para fi rmar a parceria. O en-
contro contou também com a 
presença das gerentes, Fabia-
na Romeiro Vanone e Mércia 
Belkis, além do diretor da Acip, 
Mauro Almeida e da gerente da 
Acip, Helena Barros.

As linhas de crédito são pro-
venientes de um convênio assi-
nado entre a Caixa e o Sebrae, 
que tem como objetivo o acesso 
ao crédito das micro e pequenas 
empresas, bem como micro-
empreendedores individuais 
(MEI). De acordo com informa-
ções da Caixa, a parceria utiliza 
as linhas de crédito disponibili-
zadas pelo banco e as garantias 
complementares são concedi-
das pelo Sebrae. “A Acip tem 

Acip fecha parceria com a 
Caixa para divulgação de 
linhas de crédito 

diversos associados passando 
por situação complicada, preci-
sando honrar compromissos e a 
Acip será a ponte entre esses as-
sociados e a Caixa. Lembrando 
que teremos um atendimento 
personalizados para os associa-
dos, com espaço diferenciado e 
gerentes treinados e capacita-
dos”, explicou o superintenden-
te da Caixa. 

Para Ana Cristina Pucci, pre-
sidente da Acip, a parceria é de 
extrema importância. Esse é 
mais um serviço que vamos di-
vulgar para nossos associados e 
pode ajudar muito nesse perío-

do de pandemia”, afi rmou. 
A Caixa disponibilizará dife-

rentes linhas, destaque para a 
linha de crédito disponível por 
meio do Fundo de Aval às Micro 
e Pequenas Empresas (Fampe), 
um modelo de crédito assisti-
do com carência de 12 meses, 
e após esse período, até 36 me-
ses de parcelamento, com taxas 
que variam entre 1,19% e 1,59% 
ao mês. 

O associado que precisar de 
informações sobre as linhas de 
crédito podem entrar em con-
tato com a Acip pelo whatsapp 
(12) 37644-7100. 
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cidade
Pavimentação asfáltica ao lado do pórtico 
traz novo visual na entrada da cidade

Desde o início da pandemia, 
o Fundo Social de Solidariedade 
mobilizou a comunidade de Pinda-
monhangaba para realizar doações 
visando socorrer famílias carentes 
do município. Através da campanha 
“Uma mão lava a outra”, diversas em-
presas e pessoas fí sicas fi zeram suas 
ofertas através de gêneros alimentí -
cios, de limpeza e de higiene.

Após um ano de pandemia, um 
fato inusitado e admirável chama a 
atenção do Fundo Social de Solida-
riedade: um doador anônimo, que 
não faz questão nenhuma de ser 
identi fi cado, já doou mais de 2 tone-
ladas de arroz.

“A primeira doação foi em julho 
quando recebemos 300 quilos de 
arroz e duas caixas fechadas com 
diversos litros de óleo de cozinha. 
Desde então, todos os meses, o car-
ro de uma empresa para na porta do 
Fundo Social e deixa os sacos de ar-
roz”, afi rmou a presidente do Fundo 
Social, Claudia Vieira Domingues.

Segundo ela, as doações inte-
gram o kit de alimento que o mu-
nicípio monta todos os meses e faz 
chegar às famílias em estado de vul-
nerabilidade, conforme parceria com 
a Secretaria de Assistência Social e 
as unidades do Cras no município.

“Nós só temos a agradecer a 

essa pessoa tão caridosa que se 
tornou, para nós, um exemplo 
de amor ao próximo, justamen-
te num momento tão crítico e 
difícil para muitas famílias. Que 
Deus dê em dobro a esse bom 
coração e derrame muitas bên-
çãos em sua vida e seus negó-
cios”, comentou a presidente do 
Fundo Social.

Qualquer pessoa ou empresa 
pode fazer a sua doação para a 
campanha social de arrecadação 
de alimentos. Para obter mais in-
formações, o interessado pode li-
gar para o Fundo Social, através do 
telefone 3643-2223.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prorrogará a data 
de pagamento do alvará de 
funcionamento dos estabe-
lecimentos comerciais, in-
dústria, setor de serviços e 
demais atividades econômi-
cas e também o vencimento 
da parcela de ISSQN fixo dos 
profissionais liberais – como 
médicos, fisioterapeutas, 
dentistas, advogados, enge-
nheiros, contadores – dentre 
outros.

Com isso, a primeira par-
cela do vencimento do alvará 
e do ISSQN fixo passará a ser 
dia 30 de setembro e a segun-
da dia 29 de outubro. Antes 
as datas eram 31 de março 
(primeira parcela) e 31 de 
agosto (segunda).

O ISSQN fixo é aquele que 
o profissional paga anual-
mente, e não a taxa de reco-
lhimento sobre atividades ou 
serviços prestados no dia a 
dia. Essa taxa deverá ser re-
colhida normalmente.

O objetivo da Prefeitura é 
oferecer facilidades para os 
profissionais liberais e em-
presas da cidade, pois a pan-
demia por Covid-19 tem pre-
judicado todos os setores da 

economia. “Essa prorrogação 
ajuda o empresário e presta-
dor de serviço, oferecendo 
um prazo estendido para pa-
gamentos dessas taxas muni-
cipais - especialmente nesse 
momento em que muitas ati-
vidades têm enfrentado difi-
culdades”, explicou o diretor 
de Receitas e Fiscalização Fa-
zendária, Vicente Corrêa.

Ele frisou que a Prefeitura 
está fazendo um decreto com 
as alterações para substituir 
o que está em vigor, a ser 
publicado ainda esta sema-
na ou no início da próxima 
semana. “Os profissionais 
liberais e as empresas pode-
rão desconsiderar os boletos 
anteriores e solicitar novos 
por meio do site da Prefeitu-
ra www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, ‘serviços on-line’, 
‘segunda via de tributos’. 
Quem quiser continuar com 
o boleto atual e pagar nas 
datas antigas ou quem já 
antecipou pagamento, não 
terá problema nenhum e o 
valor será computado nor-
malmente no sistema. Es-
tando o profissional ou em-
presa devidamente regular 
da mesma forma”, finalizou.

A Prefeitura executou, 
nesta semana, a pavimenta-
ção asfáltica de um pequeno 
trecho paralelo à Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso na 
entrada da cidade, ao lado 
do novo pórtico de acesso 
ao município. O serviço foi 
realizado pelos próprios 
servidores da Usina de As-
falto do município.

Esse trabalho faz parte 
de um conjunto de ações 
que visa tornar o local como 
um novo atrativo turístico 
do município. O entorno do 
pórtico já conta com jardi-

nagem, nova iluminação, 
letreiro com o nome da ci-
dade na rotatória das in-
dústrias, monitoramento 
com câmeras e, em breve, 
a Prefeitura implantar áou-
tras ações.

“Trata-se de uma rua que 
não dava para enxergar, to-
mada de vegetação, bem na 
entrada da cidade. Apesar 
das dificuldades da pande-
mia não vamos descuidar 
deste zelo pela cidade. Em 
breve o local receberá mui-
tos visitantes”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.

Prefeitura prorroga 
data para pagamento 
de ISSQN e alvará de 
funcionamento

Doador anônimo já entregou 
mais de 2 toneladas de arroz

Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, através do 
Setor Rural, está realizando 
serviços de roçada em estra-
das rurais do município.

O objetivo da ação é dar 
melhor condição para o moto-
rista e também segurança aos 
usuários das estradas. 

“Outro fator importante 

que as roçadas proporcio-
nam, são as podas de árvo-
res que em um determina-
do tempo acabam atingindo 
a rede de energia elétrica, 
causando alguns transtor-
nos”, afirmou o diretor de 
Agricultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Thiago 
Gonçalves.

Estrada Municipal 
“Jorge Emílio Vieira” 
recebe serviços de 
poda e roçada

Divulgação

Divulgação

Qualquer pessoa ou 
empresa pode fazer 
doação para a campanha 
social de arrecadação de 
alimentos
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poder legislativo
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

LEI N.º 6.407, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.

 VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e eu 
promulgo, nos termos dos §§ 6° e 8° do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, o 
seguinte dispositivo da Lei n° 6.407/2021:

 Art. 6° (...)
 Parágrafo único. A secretaria responsável deverá encaminhar 
mensalmente à Câmara de Vereadores, demonstrativo de execução do PMGIRS e 
atualização quando for o caso.
 
  Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2021.
 

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou 
no último dia 19 de março, a 
sua 8ª Sessão Ordinária, com 
a aprovação por unanimidade 
os projetos que constavam na 
Ordem do Dia.

A primeira proposta apro-
vada, foi o Projeto de Lei n° 
09/2021, de autoria do Ve-
reador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola (PV), 
que “Dispõe sobre a obrigato-
riedade de publicação no sítio 
o�icial da rede municipal de 
computadores da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhan-
gaba, da relação de medica-
mentos existentes na rede 
municipal de saúde, daqueles 
que estão em falta, bem como 
os locais onde encontrá-los”.

O objetivo central desta 
propositura é garantir a total 
transparência do serviço pú-
blico de saúde de nossa cida-
de. Quanto à divulgação da lis-
ta de medicamentos ofertados 
pela Rede Municipal de Saúde, 
tem uma previsão constitu-
cional sobre a necessidade 
de transparência dos atos da 
administração que, determina 
a necessidade de sua publica-
ção, garantindo aos responsá-

Câmara aprova Lei que obriga a prefeitura a 
disponibilizar no site a relação de medicamentos 

existentes na rede municipal de saúde
Na mesma Sessão foram ainda aprovados Lei que determina disponibilização das receitas 
das multas de trânsito e a sua destinação e também Declaração de Utilidade Pública da 

“Associação Dancing Soul Pindamonhangaba”

veis a possibilidade de acom-
panhamento das medicações 
fornecidas. 

O vereador reforça a impor-
tância deste projeto, uma vez 
que com a publicação no site 
do município e listagem nas 
unidades de saúde, farmácias 
e hospitais, a população não 
precisará deslocar em vão de 
suas casas, por várias vezes, 
prevenindo desta forma que 
busquem medicamentos não 
fornecidos ou que estariam 
em falta. 

Outra proposta apresenta-
da e aprovada é o Projeto de 
Lei n° 62/2021, de autoria 
do Vereador Rogério Ramos 
(Podemos), que “Determina 
a disponibilização, por meio 
eletrônico, no site da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, das 
receitas originárias das mul-
tas de trânsito e de sua desti-
nação”.

Este projeto de Lei como 
objetivo instituir o regramen-
to para a prestação de infor-
mações sobre os recursos 
oriundos de multas de trân-
sito de nossa cidade, uma vez 
que os dados não são divulga-
dos de maneira detalhada aos 
cidadãos. Não obstante, ter o 

conhecimento do quanto foi 
arrecado e aplicado é de suma 
importância a �im de divulgar 
para os cidadãos como os re-
cursos arrecadados estão sen-
do aplicados. Outrossim, ocor-
reu a publicação da Lei 12.527 
em 2011, que trata justamen-
te da transparência e acesso 
a informações nos órgãos da 
administração pública direta 
e indireta. 

Finalizando, o Projeto de 
Lei n° 104/2021, da Vereado-
ra Regina Célia Daniel Santos 
– Regininha (PL), que “Decla-
ra de Utilidade Pública a As-
sociação Dancing Soul Pinda-
monhangaba”, recebeu total 
aprovação pelo Plenário.

Esta proposta visa amparar 
legalmente esta entidade, sem 
�ins lucrativos, para que pos-
sa ampliar e desenvolver com 
qualidade seus projetos reali-
zados em Pindamonhangaba

Associação Dancing Soul 
Pindamonhangaba
Dancing Soul é um projeto 

Social de dança Urbana, fun-
dado em 01/02/2017 com o 
intuito de tirar as crianças e 
adolescentes das ruas e mos-
trar a eles um caminho me-
lhor.

ORDEM DO DIA

10ª Sessão Ordinária do ano de 2021, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 29 de março de 2021, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 103/2021, do Vereador Professor Felipe Guimarães, que 
“Institui, no âmbito do município, o mês OUTUBRO FAIXA PRETA, e dá outras 
providências”.
II. Projeto de Lei n° 106/2021, do Vereador Carlos Moura - Magrão, que 
“Acrescenta a alínea “q” ao artigo 2° da Lei n° 4.794 de 26 de maio de 2008, 
que autoriza o Executivo Municipal a cobrar dos automóveis, caminhonetes, 
camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros 
em trânsito no município, o serviço de conservação e manutenção das vias públicas 
e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 113/2021, do Vereador Marco Mayor, que “Denomina de 
Rua MARIA GOMES DA SILVA a Travessa das Palmeiras no bairro das Palmeiras e 
dá outras providências”.
IV. Projeto de Resolução n° 03/2021, da Mesa Diretora, que “Altera a Resolução 
n° 05/2014, que dispõe sobre o sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações 
dos procedimentos necessários”.
 Pindamonhangaba, 24 de março 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

 Extrato de Aditivo - 2021

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: EMBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA, - CNPJ: 04.985.752/0001-00

CONTRATO Nº 02/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 04  - Lei Federal 
10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

OBJETO: Prestação de serviço especializado em desenvolvimento de sistemas para fornecimento de licença 
de uso de Sistema Integrado para Gestão Pública, nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos.

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 02/2017 por mais 12 (doze) 
meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 20.03.2021 e termo final em 
19.03.2022, alterando-se o valor mensal, a partir de 01.04.2021, de R$ 13.962,48 (treze mil, novecentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), para R$ 14.851,03 (catorze mil, oitocentos e cinquenta e um 
reais e três centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

 

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

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

O projeto começou com 11 
alunos e atualmente tem 40 
alunos, entre eles um grupo 
Kids e Juvenil, onde ficou re-
conhecido por toda a cidade, 
sendo chamada para apre-
sentar em todos os eventos, 
como: Teatro, shopping e 
nas escolas como incentivo 
para as crianças. Também 
receberam convites para se 
apresentar em várias cida-
des do Vale do Paraíba, onde 
conquistaram vários troféus 

e certificados.
A maior dificuldade des-

se projeto é a falta de verba, 
pois recebem vários convites 
para competir e nem todas 
as crianças têm condições 
de arcar com suas despesas 
de uniforme, condução e ali-
mentação.

Hoje o projeto não abran-
ge somente moradores do 
bairro Maricá, e sim de vá-
rios bairros de Pindamo-
nhangaba.
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saúde
Idosos com 70 anos ou mais serão vacinados 
contra Covid-19 a partir desta sexta-feira

Os idosos que possuem 70 
anos ou mais vão receber a pri-
meira dose da vacina contra 
Covid-19 a partir da sexta-feira 
(26).

A vacinação ocorre no Ciaf/
Saúde da Mulher – acesso pela 
rua Dr. Laerte Machado Guima-
rães, das 8h30 às 16 horas, e em 
outros cinco locais, das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16 horas: 
Cisas em Moreira César, UBS 
Terra dos Ipês II, unidades de 
saúde do Cidade Nova e Nova 
Esperança (Araretama), e Cen-
tro Dia do Idoso (Vila Rica).

As pessoas devem fi car 
atentas com a idade, pois os 
que possuem idade superior 
à anunciada podem ir se vaci-
nar normalmente. Por exem-
plo, uma pessoa de 90, 80 ou 75 
anos que ainda não se vacinou 
pode receber a PRIMEIRA DOSE 
normalmente em qualquer dia. 
Isso porque a vacinação de sex-
ta-feira (26), por exemplo, será 
para pessoas com 70 anos ou 
mais. Logo, quem tem 90, 80, 
75, 74, 73 anos ou qualquer ou-

tra idade acima de 70 anos está 
apta a ser vacinada.

A secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, pediu para que 
as pessoas evitem chegar muito 
cedo aos locais de imunização. 
“Não precisa vir muito antes do 
horário de início. Pode vir nor-
malmente dentro do horário ou 
somente um pouco antes. Exis-
te uma movimentação muito 
grande nas primeiras horas da 
manhã. Tem gente que chega às 
5 horas, 6 horas da manhã e não 
precisa disso. Existe um movi-
mento muito intenso de manhã 
e bastante calmo no período da 
tarde”.

Para facilitar e agilizar a va-
cinação, as pessoas podem fa-
zer um pré-cadastro pelo site 
http://vacinaja.sp.gov.br. Vale 
ressaltar que não é obrigatório 
o pré-cadastro, porém diminui 
o tempo de espera na fi la e de 
cadastro na hora da imuniza-
ção.

Para se vacinar é obrigatório 
levar documento de identidade 
e comprovante de endereço.

Covid-19: Pinda registra 2 
óbitos, 91 novos casos e 50 
pacientes recuperados

A Vigilância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba divulgou, em seu Bo-
leti m Epidemiológico dessa quinta-feira 
(25), 2 óbitos de moradores do Cidade 
Jardim e Jardim Princesa, além de 91 
novos casos de covid-19 e 50 pacientes 
recuperados. A Prefeitura lamenta as 
mortes e se solidariza com os familiares.

A VE informa ainda que as UTIs pú-
blicas estão com ocupação de 76% e as 
UTIs parti culares estão com ocupação 
de 94%. Enfermaria está com ocupa-
ção de 60%, somados os leitos públicos 
e parti culares.

Desde o início da pandemia até 
hoje são 8.965 moradores de Pinda-
monhangaba infectados pela covid-19.

Os painéis de acompanhamento 
da vacinação por município estão 
passando por ajustes, por esse moti vo 
o número de doses das vacinas contra 
a covid-19 aplicadas na cidade não foi 
alterado, permanecendo em 14.777 
(números atualizados até as 11h59 de 
24 de março), sendo 10.637 primeiras 
doses e 4.140 segundas doses. Na sex-
ta-feira (26), o sistema estará normali-
zado e os números serão atualizados. 

A Secretaria de Saúde alerta a 
população para que procure os Gripá-
rios em caso de sintomas de covid-19 
(Pronto-Socorro, UPA Araretama e UPA 
Moreira César) para tratamento ime-
diato. Estes espaços de acolhimento 

a pacientes com suspeita de covid-19 
estão com movimentação acima da 
média, por isso contamos com a com-
preensão da população.

91 casos novos

Alto Cardoso, Andrade, Araretama, 
Arco-Íris, Azeredo, Bem Viver, Boa Vis-
ta, Campinas, Campos Maia, Centro, 
Cícero Prado, Cidade Nova, Cidade 
Jardim, Jardim Eloyna, Jardim Rezen-
de, Jardim Rosely, Laerte Assunção, 
Liberdade, Manti queira, Maria Áurea, 
Maricá, Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Ouro Verde, Parque das 
Nações, Pasin, Santa Cecília, Santana, 
Socorro, Terra dos Ipês, Triângulo, Vale 
das Acácias, Vila Prado, Vila Rica, Vila 
São José e Vitória Valle.

50 Recuperados

Alto Cardoso, Andrade, Arareta-
ma, Azeredo, Bem Viver, Bonsucesso, 
Campo Belo, Centro, Cícero Prado, 
Crispim, Feital, Galega, Goiabal, Jardim 
Regina, Jardim Rezende, Jardim Rosely, 
Karina, Laerte Assunção, Manti queira, 
Mombaça, Moreira César, Morumbi, 
Nova Esperança, Pasin, Santa Cecília, 
Santana, São Judas Tadeu, Socorro, 
Vale das Acácias, Vila Bourghese, Vila 
Rica e Vila Verde.

Pinda conclama moradores 
para luta contra dengue

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançará, no pró-
ximo dia 31 (quarta-feira), 
através de uma live em seu 
Facebook, a campanha “To-
lerância Zero ao Mosquito” 
conclamando a população 
na luta contra a proliferação 
do mosquito aedes aegypti, 
responsável pela dengue, 
zika e chikungunya. Parti-
ciparão do evento online, a 
partir das 10h, a secretária 
de Saúde, Valéria Santos, o 
diretor do Departamento de 
Proteção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, André Pereira e 
o coordenador do Programa 
de Saúde da Vigilância Epi-
demiológica, Ricardo Costa 
Manso.

O objetivo é apresentar as 
ações que o município irá re-
alizar e a forma de atuação, 
além de esclarecer dúvidas 
da população e ressaltar a 
importância da participação 
comunitária.

Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria Santos, para 
vencer essa guerra o enga-
jamento da população é fun-
damental. Na última Aná-
lise de Densidade Larvária 
(ADL) medindo em diversas 
áreas do município a pre-
sença de larvas em possíveis 
criadouros foi registrado ín-
dice médio 4,5, bem acima 
do 1,0 recomendado pelo 
Ministério da Saúde. “Esta-
mos fazendo todo o esforço 
para reduzir essa marca. 
Temos uma região crítica 
que é a zona leste da cidade, 
onde em alguns bairros o 
índice chegou a 7,5, ou seja, 
de cada 100 imóveis analisa-
dos, 7,5 constaram larvas do 
criadouro de dengue”, afi r-
mou o coordenador Ricardo 
Manso.

Dentre os bairros apon-
tados como estado crítico 
estão: Campinas, Shangri-lá, 
Triângulo, Cidade Nova, Fei-
tal, Vista Alegre, Jd. Eloyna, 
Jd. Regina, Goiabal e região 
do CDHU Cícero Prado, em 
Moreira César.

A PREFEITURA RESSALTA AS PRINCIPAIS 
AÇÕES QUE A POPULAÇÃO PODE TOMAR 
PARA COMBATER A DENGUE:

Para facilitar e agilizar a vacinação, as pessoas podem fazer um pré-cadastro pelo site htt p://vacinaja.sp.gov.br 

Na campanha Tolerância 
Zero ao Mosquito, a Prefeitura 
irá utilizar todos os veículos de 
comunicação como rádio, tv, 
jornal, portais, redes sociais, 
carro de som, panfl etos, vídeos 
educativos, cartazes, outdoor, 
entre outros.

“Prevenir é a melhor for-
ma de evitar a dengue, zika e 
chikungunya. A maior parte 
dos focos do mosquito está nos 
domicílios, assim as medidas 
preventivas envolvem o nosso 
quintal e também os dos vizi-
nhos”, afi rmou a secretária de 
Saúde, Valéria Santos.

A equipe de controladores 
de vetores da Vigilância Epide-
miológica prossegue o traba-
lho de orientação e fi scalização 
nas residências, priorizando os 
bairros onde o foco é maior. O 
tratamento químico via termo-
nebulização (fumacê) e nebuli-
zação (UBV costal), só poderão 
ser realizados em áreas prio-
ritárias que apresentam trans-

missão de dengue. “Além 
disso para essa aplicação é 
necessário fazer um minu-
cioso trabalho de bloqueio 
de controle de criadouros, 
em que temos que inutilizar 
e tratar o foco das larvas de 
mosquito na maioria das ca-
sas visitadas num raio de 200 
metros ao redor do caso de 
dengue notifi cado e positiva-
do”, explicou Ricardo.

A nebulização residen-
cial com equipamento costal 
acontece das 9h às 11h e os 
agentes avisam com um dia 
de antecedência priorizando 
os bairros com transmissão 
de dengue detectada pela 
equipe de controle de vetores 
nas atividades de bloqueio de 
eliminação de criadouros nos 
casos notifi cados. “É uma ten-
tativa de conter a transmis-
são das doenças eliminando 
mosquitos da dengue adultos 
que possam estar no interior 
das casas”, afi rmou Ricardo.

- Mantenha a caixa d’água 
bem fechada e com tela no 
ladrão da caixa 
- Mantenha bem tampados 
tonéis e barris d’água
- Lave semanalmente (por 
dentro) com escova e sabão, 
os tanques uti lizados para 

armazenar água
- Fure os prati nhos das 
plantas para que não 
acumulem água
- Remova folhas, galhos e 
tudo que possa impedir a 
água de correr pelas calhas
- Não deixe água 
acumulada sobre a laje
- Coloque no lixo todo 
objeto sem uti lidade que 
possa acumular água
- Adicione água sanitária 
nos ralos
- Limpe e lave os 
bebedouros dos animais 
semanalmente

Divulgação
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Fotos: Arquivo pessoal

Feliz aniversário!
Para o Pedro Miguel, que completou três aninhos 

no dia 23 de março. Recebeu beijos e abraços do papai 
Matheus, da mamãe Lauriana e da irmãzinha Árya 
Sophia  (com ele na foto). Os avós, padrinhos e demais 
familiares desejaram felicidades e pedem a Deus muitas 
bênçãos para o pequeno Pedro. 

Dia da Mulher
 
O CMEI “José Ildefonso Machado”, 

localizado no bairro Laerte Assunção, 
em Moreira César, realizou no mês de 
março a entrega de lembrancinhas 
para as mamães na unidade escolar, 
todas funcionárias, professoras e 
agentes de apoio, parabenizando 
todas por esta data especial desti nada 
às mulheres que, com garra, sempre 
estão à frente da família, por isso 
merecem respeito, amor e dedicação. 
A Gestora Regional Letí cia também 
esteve presente para receber das 
mãos da gestora Adriana esta 
lembrança em nome das mulheres da 
Secretaria de Educação, estendendo-
se a todas mulheres do município de 
Pindamonhangaba

Felicidades!
Para Samuel Mariano, que completou mais um 

ano de vida na quarta-feira (24). Ele comemorou a 
data ao lado da esposa Vera (foto), dos fi lhos e netos. 
Que Deus abençoe!

Tudo de lindo!
É o que desejamos para a princesa Alanna Vitória, 

que comemorou seus 14 anos na última segunda-feira 
(22). Ela recebe todo amor da mãe Ithamara, dos avós, 
tios e primos.

Muitas 
bênçãos!

Para André  “Gui-
zão”, que completa 

mais um ano de vida 
no próximo domingo, 
dia 28, e recebe todo 
o carinho dos fi lhos 

e da esposa Vaninha. 
Todos os seus amigos 
e familiares desejam 
um novo ciclo cheio 

de saúde, de paz e de 
sabedoria.

Ao som de 
grandes 

canções...
... que assim seja o 

novo ciclo da cantora 
Lia Oliveira, aniversa-
riante deste domingo, 
28 de março. Este é o 
desejo do seu namo-

rado Maurício, toda a 
sua família e 

dos seus amigos. 
Felicidades, Lia! 

A imunização contra 
a covid segue em 

Pindamonhangaba

Cliques da 
Vacinação
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zeladoria
Prefeitura prossegue ações de 
manutenção em praças públicas

As ações de zeladoria nos es-
paços e praças públicas prosse-
guem sendo realizadas pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de Gover-
no e Serviços Públicos. Na últi-
ma terça-feira (23), a Praça Ma-
rechal Castelo Branco, no bairro 
da Quadra Coberta, recebeu 
adequação de rampas de acessi-
bilidade, troca e pintura de vigas 
dos bancos e até substituição de 
lixeira de ferro por uma nova de 
madeira, produzida pela oficina 
de Marcenaria do Fundo Social 
de Solidariedade.

Ainda na última terça-feira, 
os servidores atuaram na ro-
tatória do Cidade Jardim reali-
zando a manutenção do espaço, 

como a pintura dos corações 
instalados no espaço público 
“É uma demonstração de zelo e 
carinho pelo bairro que sempre 
buscamos implantar em nossa 
gestão. Todo mundo gosta de 
viver num local organizado e 
bonito e buscamos fazer na ci-
dade o que fazemos na casa da 
gente”, afirmou o secretário e 
vice-prefeito Ricardo Piorino.

As ações de zeladoria em 
praças públicas serão realiza-
das em todos os cantos da cida-
de e já aconteceram nos bair-
ros Campo Alegre, Parque São 
Domingos, Campinas e Quadra 
Coberta. Atualmente a Praça 
Santa Luzia está recebendo os 
serviços de revitalização.

As ações de zeladoria em praças públicas serão realizadas em todos os cantos de Pindamonhangaba

Empresa realiza recomposição de estradas rurais afetadas
Diversas estradas rurais de Pindamo-

nhangaba estão recebendo, nesta semana, 
os serviços de recomposição realizados pela 
empresa Planova.

A manutenção corretiva foi necessária 
em virtude de uma intervenção da empresa 
responsável pela implantação dos serviços 
de ampliação da rede de transmissão de 

energia elétrica na área rural do município. A 
empresa possui equipamentos pesados e de 
grande porte, que causaram danos em locais 
considerados estreitos para a passagem. 

Com os prejuízos apontados pela 
população e pelo Setor Rural, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em entendimento 
realizado com a empresa, apontou locais 

com necessidade da intervenção, devol-
vendo a trafegabilidade para as estradas 
rurais.

Em outra oportunidade, a Prefeitura já 
estava atuando em parceria com a empresa, 
que havia disponibilizado caminhões e ma-
terial para reforçar o leito base de diversas 
estradas.

Dentre as estradas que está recebendo o 
trabalho da empresa Planova está a estrada 
Wilson Monteiro (Buraqueira).

“Queremos agradecer à empresa pelo 
apoio e compreensão ao pleito da nossa 
comunidade rural”, afirmou o diretor de 
Agricultura, Thiago Gonçalves.

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 067/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) CARLOS H TEIXEIRA E 
OUTROS., responsável pelo imóvel situado 
a RUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, S/
NR., Bairro CIDADE NOVA ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO23.04.10.013.000, 
QUADRA E-05 LOTE 03  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. 
Notificação : 129-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 068/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANGELA UEHARA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
GERALDO ALVES DE AZEVEDO, S/NR., 
Bairro MOMBAÇA, QUADRA 05, LOTE 
27,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO121204031000, 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. 
Notificação : 2187-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 069/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ELIANE UEHARA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
GERALDO ALVES DE AZEVEDO, S/NR., 
Bairro MOMBAÇA, QUADRA 05, LOTE 
26,  inscrito nesse município sob a sigla 
SO121204032000, 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. 
Notificação : 2188-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 070/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) GIOVANA APPOLINARIO 
ALVES, responsável pelo imóvel situado a 
RUA BICUDO LEME, S/NR., Bairro BOA 
VISTA,  inscrito nesse município sob a sigla 
NO111501027000, 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. 
Notificação : 2284-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 072/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) PEDRO DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
GUABIJÚ, S/NR., Bairro JARDIM ELOYNA,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.07.12.003.000,quadra J lote 85 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. 
Notificação : 174-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 073/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) S. SOUZA ENGENHARIA 
EIRELI ME, responsável pelo imóvel situado 
a RUA JUDITH RIBEIRO SALGADO, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA,inscrito nesse município sob a 
sigla SO121203005000,   Quadra 04 Lote 
05, 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. 
Notificação:2151-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 074/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) S. SOUZA ENGENHARIA 
EIRELI ME, responsável pelo imóvel situado a 
RUA DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA,inscrito nesse município sob a 
sigla SO121613012000,   Quadra 17 Lote 
12, 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. 
Notificação:2106-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 075/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) S. SOUZA ENGENHARIA 
EIRELI ME, responsável pelo imóvel situado a 
RUA DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA,inscrito nesse município sob a 
sigla SO121613013000,   Quadra 17 Lote 
13, 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. 
Notificação:2107-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 076/21 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) AP-ANTUNES & PELOGIA 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA-ME, responsável pelo imóvel situado 
a RUA GUABIJÚ, S/NR., Bairro JARDIM 
ELOYNA ,inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.07.12.004.000,   Quadra J Lote 84, 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. 
Notificação:175-21 Valor : 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria Interna nº 37 da Secretaria Municipal de Educação de 23 de março de 2021.

Altera dispositivo da Portaria Interna nº 36 da Secretaria Municipal de Educação, de 22 
de março de 2021, que dispõe sobre a instituição e os critérios de ingresso, atendimento 
e funcionamento do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) no Município de 
Pindamonhangaba/SP

Luciana de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 e alterações posteriores; da Lei nº 
13.146, de 06 de julho de 2.015; do Decreto nº 5.119, de 09 de outubro de 2.014 e do Decreto nº 
5.129, de 22 de outubro de 2014; e para normatizar e uniformizar os procedimentos relativos ao 
funcionamento e acesso aos atendimentos especializados
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar o texto do Artigo 6º da Portaria Interna nº 36, de 22 de março de 2021, que passa 
a vigorar como segue:
“Art. 6º- A lista dos alunos aguardando atendimento será única e individual por NAP TRIAGEM, 
na qual constará o nome do aluno, a unidade escolar em que estiver matriculado na ocasião da 
emissão do protocolo, se possui laudo, a data de entrega do encaminhamento e os atendimentos 
indicados.”
“...”
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Luciana de Oliveira Ferreira 
Secretária Municipal de Educação

 CONSELHO MUNICIPAL
 DE CULTURA

Pindamonhangaba, 24 de março de 2021

CONVOCAÇÃO    
Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Cultura 
Contamos com sua participação na próxima 
reunião deste CMC – Conselho Municipal 
de Cultura que, devido a pandemia, será de 
forma virtual.
Data: 30 de março de 2020 – 3ª feira
Horário: 18h30
Local:  on-line (interessados favor solicitar o 
link até às 16h do dia 30 de março através do 
e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br) 
Pauta:
- Ações para as metas não cumpridas do 
Plano Municipal de Cultura;
- Conferencia Municipal de Cultura;
- Eleição Gestão 2021/2023 do Conselho 
Municipal de Cultura;
- Informes.
WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA

Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 02/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 2.227/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer 

 Objeto: O presente instrumento tem por objeto o repasse de recurso da 
Emenda Impositiva nº 149, do Vereador Rafael Goffi Moreira, 
através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FUMCAD, visando a complementação das 
despesas de custeio compreendido no plano de trabalho 
integrante do Processo Administrativo nº 2.227/2021”. 

  Prazo: 10 meses 
 Valor: R$ 11.363,50 
 Data da assinatura: 23/03/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 007/2019 (PMP 
4852/2019)
Foi firmado o aditamento 01/2021, 
de 22/02/2021, ao contrato 28/2019, 
que cuida de “aquisição de refeições 
diarias ininterruptas (almoço e 
janta) para o corpo de bombeiros 
do município de Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses”, para 
prorrogação até 12/04/2022 e reajuste 
de 6,3638% conforme apontamento 
do índice IPC_FIPE pelo Depto de 
Finanças e Orçamentos e parecer 
favorável da Procuradoria Geral do 
Município, assinando pela contratante 
o Sr. Fabricio Augusto Pereira, e pela 
contratada, empresa Nilo de Siqueira 
Alves Junior ME, o Sr. Nilo de Siqueira 
Alves Junior .

PREGÃO Nº 084/2020 (PMP 
4134/2020)
Foi firmado o aditamento 03/2021, de 
23/03/2021, ao contrato 133/2020, que 
cuida de “Aquisição de combustíveis 
automotivos álcool etílico hidratado, 
gasolina C Comum e óleo Diesel S-10 
destinados a abastecer a frota municipal”, 
para reajuste dos itens 02 e 03 passando 
a vigorar os valores de (item-valor 
R$): 02-5,1351; 03-4,0323, assinando 
pela contratante o Sr. Fabricio Augusto 
Pereira, e pela contratada, empresa 
Rede Fuel Distribuidora S/A, o Sr. Flavio 
Jandoso Navarro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

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

PREGÃO Nº 22/2021 (PMP 1255/2021) 
-   Para “aquisição de equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para atender 
aos servidores do Cemitério Municipal, no 
sepultamento de óbitos em decorrência da 
pandemia da COVID 19”, com entrega dos 
envelopes até dia 09/04/2021 às 08h00 e 
início da sessão às 08h30”.

PREGÃO Nº 023/2021 (PMP 1352/2021) - 
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços em “exames de 
radiografia panorâmica sem laudo”, onde se lê: 
“com entrega dos envelopes até dia 06/04/2021 
às 08h e início da sessão às 08h30”, leia-se 
“com entrega dos envelopes até 13/04/2021 às 
08h e inicio da sessão as 08h30”.

PREGÃO Nº 034/2021 (PMP 1572/2021) – 
Retificação - Para “aquisição de chapa de aço 
galvanizada medindo 2x1 metro espessura 
de 0,95 a 1mm”, onde se lê: “com entrega dos 
envelopes até dia 06/04/2021 às 14h e início 
da sessão às 14h30”, leia-se : “com entrega 
dos envelopes até dia 12/04/2021 às 14h e 
início da sessão às 14h30”.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 
005/2021 (PMP 243/2021) -   Para “aquisição 
de gêneros alimentícios produtos estocáveis e 
especiais”, com entrega dos envelopes até dia 
12/04/2021 às 08h e início da sessão às 08h30”.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 
032/2021 (PMP 1266/2021) -  Retificação 
- Para “aquisição de tonners para suprir as 
necessidades dos setores da Secretaria 
de Municipal de Assistência Social”, onde 
se lê “com entrega dos envelopes até dia 
07/04/2021 às 14h e início da sessão às 
14h30”, leia-se “com entrega dos envelopes 
até dia 14/04/2021 às 08h e início da sessão 
às 08h30”.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 
Nº 179/2020 (PMP 3016/2020) -   Para 
“aquisição de material permanente (moveis 
corporativos) incluindo montagem”, com 
entrega dos envelopes até dia 12/04/2021 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.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2020)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
18/02/2021, ao contrato 19/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
no fornecimento de serviços de portaria, 
controlador de acesso pelo período de 12 
meses”, para prorrogação até 02/03/2022 e 
reajuste de 5,7933% conforme apontamento 
do índice IPC_FIPE pelo Depto de Finanças 
e Orçamentos e parecer favorável da 
Procuradoria Geral do Município, assinando 
pela contratante a Sra. Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Vagner Borges 
Dias, o Sr. Vagner Borges Dias. 

PREGÃO Nº 006/2018 (PMP 3172/2018)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
12/03/2021, ao contrato 032/2018, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da 
frota da subprefeitura distrital de Moreira 
Cesar”, para prorrogação até 15/03/2022, 
assinando pela contratante o Sr. Nilson Luis 
de Paula Santos, e pela contratada, empresa 
Claudenilson Aloisio Portela ME, o Sr. 
Claudenilson Aloisio Portela.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
006/2021 (PMP 303/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
18/03/2021, a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos apara serem 
utilizados na manutenção geral”, em favor 
da empresa Adriana Lemes Alves Materiais 
Elétricos, os itens (item-vl unit em R$): 54-
277,20; 55-15,78; 56-18,92; 57-20,56; 62-18,10; 
63-19,30; 89-5,50; 91-10,70; da empresa DM 
Equipamentos Ltda, os itens (item-vl unit em 
R$): 73-59,78; 74-37,99; 82-41,03; 83-41,10; 
da empresa DS Ferragens e Ferramentas Ltda 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 25-0,19; 26-
0,08; 27-0,12; 28-0,04; 29-0,42; 30-0,99; 69-
119,00; 84-3,58; 87-2,30; 97-6,80; 100-2,79; da 
empresa Inbrax Comércio de Reatores os itens 
(item-vl unit em R$):  71-49,46; 81-51,63; da 
empresa Instalar Comércio e Instalação Elétrica 
e Hidraulica Eireli ME os itens (item-vl unit em 
R$): 13-22,12; 
14-9,80; 15-6,58; 16-5,88; 18-1,12; 19-1,68; 
20-4,48; 21-3,50; 22-1,12; 23-0,84; 24-0,56; 
da empresa Luz Led Industria e Comércio 
Ltda os itens (item-vl unit em R$): 36-4,06; 
37-5,87; 38-7,78; 39-2,97; 42-12,36; 55-15,62; 
65-243,68; 66-243,68; 67-397,54; 68-97,23; 
75-56,50; 76-56,50; 85-4,06; 86-3,16; 93-3,44; 
94-3,50; 95-3,63; 96-6,03; 98-7,64; 99-3,96; 
da empresa Mario Sergio Caslini Construtora 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 34-1,54; 35-
2,12; 40-5,34; 41-7,64; 43-17,92; 44-24,75; 46-
9,71; 47-14,84; 49-15,35; 50-20,94; 51-160,38; 
60-13,09;70-40,27; 72-63,25; 92-9,98; da 
empresa Poligonal Iluminação Eireli, os itens 
(item-vl unit em R$): 105-732,00, da empresa 
Qest Distribuidora Eireli, os itens (item-vl unit 
em R$): 02-129,00; 04-295,00; 05-878,00; 
da empresa Santos Gouvea Comercial Ltda 
EPP: os itens (item-vl unit em R$): 01-230,00; 
09-7,60; 10-2,00; 11-12,00; 12-3,00; 17-0,90; 
31-0,50; 32-3,00; 33-4,00; 45-32,00; 52-9,41; 
53-88,38; 58-11,29; 59-80,00; 61-16,45; 64-
141,35; 77-378,71; 78-289,00; 79-273,00; 
80-821,62; 88-2,40; 90-2,60; 101-980,00; 
102-2.500,00; 103-1.400,00; 104-2.020,00; 
106-2.230,00.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
193/2020 (PMP 8740/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
23/03/2021, a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de inseticidas/larvicidas e raticidas 
a serem utilizados pela equipe de controle 
de vetores”, em favor da empresa Noroeste 
comercial de Suprimentos Ltda ME, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-62,00; 02-10.968,00; 
03-60,00; 04-123,00; 05-282,00.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
024/2021 (PMP 1444/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
24/03/2021, a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de agua mineral acondicionada 
em galão de 20 litros, afim de atender aos 
Departamentos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa Dutra Deposito de Gás e 
Água Ltda, o item (item-vl unit em R$): 01-7,98.

                                            
 

 

EDITAL DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS PELO FMI – FUNDO 
MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA/SP

O Conselho Municipal do Idoso - CMI, criado pela Lei nº 5.221/2011, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICA a divulgação do resultado da análise das propostas, em atendimento ao 
Edital CMI 2021:

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

ENTIDADE PROJETO PROTOCOLO PARECER DA 
COMISSÃO JUSTIFICATIVA

LAR IRMÃ TEREZINHA

AUXILIO PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE 

MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS

9.970/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR IRMÃ TEREZINHA
CENTRO DE 

REABILITAÇÃO DR. 
BETTONI - 2021/2022

9.974/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR IRMÃ TEREZINHA

APOIO QUE SUPERA 
CRISES - COVID-19 / 

APORTE 
COMPLEMENTAR 

PARA MANUTENÇÃO 
ILPI

9.978/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR IRMÃ TEREZINHA

CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA TÉRMICA 

PARA 
HIDROGINÁSTICA

9.979/2021 INAPTA 

Projeto de Trabalho não 
contém orçamento de

Empresa e/ou Profissional 
Técnico responsável para 
referência de despesas e 

comprovação de viabilidade 
do projeto de construção.

LAR IRMÃ TEREZINHA

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA -
IMPLANTANDO 
NOVAS AÇÕES

9.987/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação                                            
 

 

Pindamonhangaba, 26 de março de 2021.

Ágata Irina Villani
Presidente CMI - Gestão 2019/2021

ACCI - CÔNEGO JOSÉ DE 
AZEVEDO

PROJETO CORPO E 
MOVIMENTO 10.000/2021 INAPTA 

Projeto de Trabalho 
recebeu nota zero em mais 
de um critério de avaliação, 
sendo a proposta eliminada 

(Item 4.4 do Edital)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

APORTE 
COMPLEMENTAR 
PARA RECURSOS 

HUMANOS

10.713/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
REFORMA DO 

TELHADO DO SALAO 
PRINCIPAL

10.714/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

ADEQUAÇÃO - CAIXA 
E TUBULAÇÃO DE 
AGUA PLUVIAIS DA 
PASSAGEM DA ALA 

FEMININA

10.718/2021 APTA 
Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

LAR SÃO VICENTE DE PAULO APRENDER NAO TEM 
IDADE 10.720/2021 APTA 

Projeto de Trabalho atende 
plenamente os critérios de 

avaliação

EDITAL DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS PELO FMI – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE 

PINDAMONHANGABA/SP
O Conselho Municipal do Idoso - CMI, criado pela Lei nº 5.221/2011, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICA a divulgação do resultado da análise das propostas, 
em atendimento ao Edital CMI 2021:

Pindamonhangaba, 26 de março de 2021.

Ágata Irina Villani
Presidente CMI - Gestão 2019/2021
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  DECRETO Nº 5.933, 26 DE JANEIRO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso I do art. 
6º, 

DECRETA:  
 

Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 4.167.356,03 (quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e três centavos) no Gabinete do Prefeito, na Secretaria Municipal de Educação e 
na Secretaria Municipal de Saúde, em função do superávit financeiro apurado em 2020 e adequação de 
ações neste exercício. A classificação orçamentária será: 
 
01.00 GABINETE DO PREFEITO 
01.50 Fundo Social de Solidariedade 
2079 Fundo Social de Solidariedade 
08.244.0015.93  3.3.90.32– Material, Bem ou Serviços Distrib. Gratuita (1276)    R$    209.819,90 
 
09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
09.10 Gabinete do Secretário 
2007 Manutenção das Atividades Administrativas 
12.122.0010.92  3.3.90.93– Indenizações e Restituições (1259)                              R$    341.185,67 
 
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde 
2059 Manutenção da Atenção Básica 
10.301.0014.95  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1274)                    R$    190.000,00 
   
10.30 Departamento de Atenção Especial 
2057 Manutenção da Atenção Especializada 
10.302.0014.92  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1271)                   R$    604.150,46 
10.302.0014.95  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1272)                   R$    102.200,00 
2110   Enfrentamento da Emergência Covid 19 
10.302.0014.95  3.3.90.30– Material de Consumo (1270)                                       R$      20.000,00 
10.302.0014.95  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1269)                    R$ 2.700.000,00 
 
  Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o 
superávit financeiro apurado nas contas a saber: 
 
I Fundo Social de Solidariedade   001 0574-6 130132-2 R$ 209.819,90 
II Conv. Transp. Alunos Estado     001 0574-6 130186-1 R$ 341.185,67 
III PMP Emenda Parlamentar Est. Cezinha   001 0574-6 63711-4 R$ 154.784,16 
IV Conv. Secret. Estad – Custeio Saúde – Emen 

Parl Marta Costa 
001 0574-6 64667-9 R$ 100.000,00 

V Conv. Secret. Estad – Custeio Saúde – Emen 
Parl Daniel Soares 

001 0574-6 65203-2 R$ 150.000,00 

VI Saúde Custeio para Serviço – Emenda 
Parlamentar 

001 0574-6 66373-5 R$ 99.243,15 

VII Saúde Upa Araretama – Custeio, Emenda 
Parlam   

001 0574-6 66385-9 R$ 100.123,15 
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VIII SP 353800 -FMS Custeio SUS   001 0574-6 64112-X R$ 3.012.200,00 
 

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

 
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2021. 

 
Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca                       
Secretário de Finanças e Orçamento  

     
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de janeiro de 

2021. 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.934, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso 
I do art. 6º, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 178.181,63 (cento e setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e sessenta 
e três centavos), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, 
conforme Portaria GM/MS nº 3.822, de 29 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde que 
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, destinado à realização de tratamento dialítico. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção de Atenção Especializada
10.302.0014.05  3.3.50.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (385)      R$    178.181,63

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

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

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2021.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de janeiro de 2021.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.938, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018 que regulamenta a Lei Municipal nº 3.358, 
de 24 de setembro de 1997, que institui o Programa Cidade Florida e estabelece regras 
para a celebração de termos de cooperação com pessoas físicas e jurídicas da iniciativa 
pública ou privada, no âmbito do referido programa.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal n.º 3.358, de 24 de setembro de 1997, 

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados os dispositivos do Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018, a seguir 
indicados que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente constituir comissão para avaliação 
de projetos apresentados no âmbito deste programa, que será composta por 2 (dois) 
representantes, sendo um titular e um suplente, de cada uma das seguintes áreas de 
atuação: 
I – Área de meio ambiente;
II – Área de obras;
III – Área de planejamento;
IV – Área de trânsito;
V - Área de Cadastro Físico de Imóveis.
§ 1º Os representantes dos órgãos relacionados no “caput” deste artigo serão indicados 
pelos titulares das respectivas Secretarias e designados por ato do Prefeito Municipal. 
...“

“Art. 15 ...
 Parágrafo único. Para a realização dos serviços, o Departamento Municipal de Meio 
Ambiente exigirá, quando entender necessário, a presença de responsáveis técnicos 
devidamente capacitados e inscritos em seu respectivo conselho de classe. “

Art. 2º O art. 10 do Decreto nº 5.546/2018 passa a vigorar acrescido do parágrafo único 
com a seguinte redação:
“Art. 10 ...
Parágrafo único.  Após publicação de extrato oficializando a assinatura do Termo de 
Adoção, o cooperante terá prazo de 30 dias para concluir os serviços de implantação e/ou 
manutenção da área adotada.”

Art. 3º O art. 11 do Decreto nº 5.546/2018 passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte 
redação:
“Art. 11...
§ 3º Os termos de cooperação conterão cláusulas claras sobre os deveres do interessado, 
como por exemplo, frequência de manutenção, manutenção de mudas, tempo para início 
da implantação.”

Art. 4º O art. 16 do Decreto nº 5.546/2018 passa a vigorar acrescido do parágrafo único 
com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o cooperante poderá 
solicitar prazo adicional, com as devidas justificativas, o qual será avaliado pelo 
Departamento de Meio Ambiente se pertinente e conveniente a administração municipal, 
sob pena de anulação do termo e disponibilização da área para outros interessados.”

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2021

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria Eduarda San Martin
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.952, DE 09 DE MARÇO DE 2021.

“Constitui o Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju,

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o art. 6º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009, alterado pelas Leis nº 
5.478, de 04 de dezembro de 2012 e n° 6.305, de 07 de fevereiro de 2020,
D E C R E T A:
 Art. 1º Ficam nomeados os senhores a seguir indicados para integrarem o Conselho Gestor do 
Parque Natural do Trabiju, a saber:

I -  Um responsável pelo Parque do Trabiju, devendo ser preferencialmente o gestor da UC- 
Unidade de Conservação ou funcionário que trabalhe no local:
Titular:  Thiago da Silva
Suplente: Claudionor da Silva

Representante da Secretaria de Meio Ambiente 
Titular:  Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza
Suplente: Maria Eduarda Abreu San Martin

Representantes da Secretaria de Segurança Pública
Titular:  Eleine Santos Romão 
Suplente: Noel Braga de França

Representante Secretaria de Obras e Planejamento
Titular:  Adilson José Alves da Silva
Suplente: Édson Yukio Hatakeyama

Representante Secretaria de Cultura e Turismo
Titular:  Fabio de Oliveira Vieira
Suplente: Rosana Belló Teixeira Leite

Representantes da Secretaria de Educação
Titular:  Ana Paula Aparecida Zan Nunes Eugênio
Suplente: Julieta Maria da Silva
 
Representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno do Parque
Titular:  Regina Midori Fukashiro 
Suplente: Felipe Vicente Soares da Silva

Representante de empresas de ecoturismo que atuem na região
Titular:  Gabriel Rezende Souza 
Suplente: Luiz Augusto Milan Dias 

Representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da região com trabalho no 
tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência
Titular:  Alex Sandro Oliveira Mesquita 
Suplente: Adriana De Azevedo Prestes

Representante da comunidade científica com comprovada atuação e experiência em ciências 
naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas instituições de pesquisa e de ensino superior 
com trabalho comprovado na região do Vale do Paraíba 
Titular:  Carlos Eduardo Aguiar Alves 
Suplente: Julio Cesar Voltolini 

Representante dos órgãos estaduais ou federais com atuação na área ambiental no Município ou 
região, indicado pelo órgão representado:
Titular:  Vitor Suzuki De Carvalho 
Suplente: Adriana Sacioto Marcantonio 

Representante escolhido pela área de turismo, hotelaria, comércio, indústria e mineração
Titular:  Rodrigo Ver Valen Cruz 
Suplente: Michelli Tamiris Nakamura 

Parágrafo único.  O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução.

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

Pindamonhangaba, 09 de março de 2021.

 Dr. Isael Domingues  Maria Eduarda Abreu San Martin
 Prefeito Municipal Secretária Meio Ambiente 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09  de março de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.957, DE 24 DE MARÇO 
DE 2021.

Dispõe sobre a Prorrogação da data 
de vencimento da 1ª e 2ª Parcelas do 
ISSQN Fixo e da 1ª e 2ª Parcelas da Taxa 
de Fiscalização (Taxa  do Alvará) para o 
exercício de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do  Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Lei nº 
1.156 de 30 de dezembro de 1969 – Código 
Tributário Municipal,
D E C R E T A :

Art. 1º Altera o art. 3º do Decreto nº 5.912, de 
17 de dezembro de 2020, que passa a vigorar 
com a seguinte redação : 

“Art.3º O Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN – fixo, de que trata o 
Anexo II da Lei nº 4.111/2003 alterado pelas 
Leis nº 4.367/2005 e 4.735/2007 e as taxas 
de licença, localização e funcionamento de 
que trata o Anexo III da Lei nº 4.111/2003, 
alterada pela Lei nº 4.367/2005, alterada 
pela Lei nº 6.056/2017 serão efetuados em 2 
(duas) parcelas vincendas em 30/09/2021 e 
29/10/2021”.

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

Pindamonhangaba, 24 de março de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretária de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 
24 de março de 2021.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.946, 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso I do art. 6º,

D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de                  R$ 1.682.318,05 (um milhão, 
seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e cinco centavos), na Secretaria Municipal 
de Educação, no Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico, para uso da 
sobra do recurso do Fundeb no exercício de 2020, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 
11.494/2007. A classificação orçamentária será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40 Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
2081                 Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Apoio
12.361.0003.92   3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil (1291)     R$     96.762,77
2082                 Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Magistério
12.361.0003.92   3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil (1292)      R$ 1.561.741,25 
12.361.0003.92   3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis  – P. Civil (1293)     R$      23.814,03
 
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a sobra de caixa 
do Fundeb, apurado no Balanço Patrimonial de 2020.

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

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2021.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de fevereiro de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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coti diano
Acesso ao Lago 
Azul recebe 
reparo asfáltico

Ginásio da Vila São Benedito 
recebe novos exaustores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Sabesp estão uni-
das para identificar e resolver 
um problema levantado pelos 
moradores do Village Painei-
ras: o despejo de material e 
mau cheiro no córrego que 
corta o condomínio. Em reu-
nião realizada recentemente 
na Prefeitura, representantes 
do Executivo e da empresa dis-
cutiram o problema e traçaram 
ações para sanar a questão.

Segundo o síndico respon-
sável pelo condomínio, Ricardo 
Souza, o problema vem se agra-
vando há algum tempo e no tre-
cho em que o córrego está a céu 
aberto é possível perceber a co-
loração diferenciada da água e 
o odor se acentua.

Através da Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos, 
a Prefeitura realizou recen-
temente vistoria nos PVs da 
região dos bairros Cidade Jar-
dim e Jardim Princesa, de onde 
originam-se as galerias que de-
sembocam a água no córrego 
do condomínio. “A nossa sus-
peita é de que na região da rua 
Wilson Pires César exista algu-
ma irregularidade, pois a par-
tir deste trecho percebemos 
alteração na água. A Sabesp 
está atuando com a Prefeitura 

para identificar, uma vez que, 
segundo a empresa informou, 
existem apenas duas edifica-
ções sem a ligação de esgoto na 
rede nesta região”. 

Durante o encontro discu-
tiu-se a possiblidade da cole-
ta da água para uma análise 
com a intenção de verificar 
quais dejetos serão possíveis 
de serem identificados. “Além 
dos transtornos causados aos 
moradores do condomínio, 
nossa preocupação também é 
ambiental uma vez que a des-
carga desse tipo de efluente 
pode causar problemas para 
a comunidade e o ecossistema 
local”, afirmou a secretária de 
Meio Ambiente, Maria Eduar-
da San Martin.

Na última segunda-feira 
(22), a Prefeitura esteve no 
condomínio realizando um le-
vantamento topográfico. “Te-
mos também uma situação de 
tubulação passando por pro-
priedade particular e estamos 
fazendo estudos para a corre-
ção e colocar seu trajeto por 
uma passagem de servidão”, 
finalizou o responsável pelo 
setor de Drenagem da Secreta-
ria de Governo e Serviços Pú-
blicos, Nilton Eugênio.

Atendendo às reivindicações dos moradores do 
Lago Azul, a Prefeitura de Pindamonhangaba re-
alizou na quarta-feira (24) os serviços de reparo 
asfáltico no acesso ao bairro.

Através dos servidores da Usina Asfalto, o en-
troncamento da Rua dos Flamboyants com a Es-
trada Sebastião Vieira Machado recebeu as me-
lhorias em seu piso. “Com as chuvas recentes o 
pavimento da estrada estava totalmente danifi-
cado trazendo transtornos aos motoristas e ago-
ra pudemos realizar o reparo com mais seguran-
ça e melhores condições para todos”, afirmou o 
vice-prefeito e titular da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, Ricardo Piorino.

O Ginásio Esportivo 
“Pai João”, localizado na 
Vila São Benedito, rece-
beu nesta quarta-feira (24) 
os serviços de troca de 22 
exaustores eólicos visando 
dar qualidade para as ati-
vidades esportivas assim 
que for permitido o retor-
no presencial.

O sistema de ventilação 
estava comprometido em 
função de defeitos nos 
exaustores, além de que, 
recentemente, dois deles 
haviam sido arremessa-
dos em virtude de uma 
tempestade que atingiu 
a região. 

“Para sanar esse proble-
ma, a Prefeitura contratou 
uma empresa especiali-

Prefeitura e Sabesp 
se unem para 
identifi car origem de 
mau cheiro em córrego 
do Village Paineiras

zada que realizou todo o 
serviço eliminando risco 
para os imóveis e mora-

dores vizinhos”, afirmou o 
assessor da Secretaria de 
Esportes, Rafael Ussier.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

CDHU alerta para golpe do boleto 
de cobrança falso pelo WhatsApp

Segundo a cia., esteliona-
tários estão enviando cobran-
ça ilegal pelo WhatsApp para 
mutuários; companhia não faz 
negociações nem envia boletos 
pelo aplicativo

A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano), órgão ligado à Secre-
taria de Estado da Habitação, 
alerta para a ação de golpistas 
que estão entrando em contato 
com mutuários pelo Whats App 
para fazer cobranças falsas.

De acordo com a compa-
nhia, os estelionatários se fa-
zem passar por funcionário da 
CDHU, oferecem negociação da 
dívida com grandes descontos 
e enviam os boletos falsos pelo 
WhatsApp ou por e-mail que 
não pertence à CDHU. 

Os endereços de e-mail ofi-
ciais da CDHU terminam sem-
pre com @cdhu.sp.gov.br ou 
@apoiocdhu.sp.gov.br. A em-
presa não usa e-mail público 
(gmail, hotmail, ig e outros).

Para não ser vítima dos frau-
dadores, o mutuário deve es-

tar ciente de que a CDHU não 
negocia nem envia boletos por 
WhatsApp; não solicita depósito 
ou transferência bancária para 
pagamento de boletos ou qui-
tação de débitos; e seus boletos 
são emitidos apenas pela Caixa 
Econômica Federal ou Banco do 
Brasil, cujos códigos de barras 
iniciam com 104 ou 001.

Outra orientação é conferir 
sempre o nome do titular e o 
endereço do imóvel impressos 

no boleto. Em caso de dúvida, 
consulte apenas os canais ofi-
ciais, como o site http://www.
cdhu.sp.gov.br ou ligue para o 
Alô CDHU: 0800 000 2348.

A CDHU comunica que está 
tomando todas as providencias 
necessárias para coibir a ação 
destes golpistas. As famílias con-
tatadas estão sendo orientadas a 
fazer Boletim de Ocorrência, in-
dependentemente de terem efe-
tuado ou não pagamentos.

CDHU orienta famílias que foram contatadas a fazerem Boleti m de 
Ocorrência, mesmo que não tenham efetuado pagamentos
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turismo

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Prefeitura 
está realizando visitas técnicas 
em todos os locais turísticos de 
Pindamonhangaba, para mapear 
e conhecer o que a cidade tem a 
oferecer. Nesta semana, a equipe 
continua na área rural e, desta 
vez, a visita foi na Fazenda São 
Francisco, produtora de Shimeji. 

Equipe de Turismo continua com 
visitas técnicas na área rural

A Secretaria de Cultu-
ra e Turismo está traba-
lhando para estruturar 
a cidade turisticamente 
para quando a pandemia 
passar, se adaptando ao 
chamado “novo normal”. 
Além das visitas técnicas 
aos empreendimentos 
turísticos da cidade, foi 
fi rmada uma parceria 
com o shopping Pátio 
Pinda para a instalação 
de um centro de infor-
mações turísticas. 

As primeiras reuniões 
já estão sendo realizadas 
e, em breve, a loja cedida 
pelo Shopping à Prefei-
tura receberá toda a co-
municação visual para, 
quando o Plano São Pau-
lo autorizar, o espaço ser 
aberto e ser mais um lo-
cal para a divulgação dos 
empreendimentos turís-
ticos da cidade. 

De acordo com o se-
cretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo 
Flores, a intenção é dar 
oportunidade para os 
empresários mostrarem 
seus espaços turísticos, 
e oferecer um local onde 
o munícipe possa obter 
informações e tirar dú-
vidas sobre o turismo em 
Pindamonhangaba. 

O diretor de Turismo 
Fabio Vieira lembrou 
que haverá material 
gráfi co institucional e 
de parceiros turísticos 

no local, além de equipe 
treinada para dar todas 
as orientações e infor-
mações aos visitantes do 
shopping sobre os locais 
turísticos da cidade. 

Para o secretário de 
Cultura e Turismo da 
Prefeitura, Alcemir Pal-
ma, essa iniciativa é mais 
um passo na reestrutura-
ção do turismo de Pinda-
monhangaba, ao lado de 
outras ações que já estão 
sendo realizadas, como 
a sinalização turística, o 
site e as visitas técnicas 
nos empreendimentos, 
entre outras. 

Além da loja cedida 
para o Turismo, a Pre-
feitura conta ainda com 
uma loja e um quiosque 
cedidos pelo Shopping 
Pátio Pinda para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de, em que são comer-
cializadas as produções 
dos artesãos da cidade. 

Para a analista de 
Marketing do Shopping 
Pátio Pinda, Bruna Silva, 
essa parceria é de extre-
ma relevância para a va-
lorização da cultura local 
e turística da cidade. “Os 
munícipes terão oportu-
nidade de encontrar no 
centro de compras, que 
já promove diversas ex-
periências, mais um ca-
nal para conhecer e se 
encantar com as belezas 
da cidade”, destacou.

Prefeitura abre 
centro de informações 
turísticas no Shopping 
Pátio Pinda

O secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo Ricardo Flores 
e o diretor de Turismo Fábio 
Vieira foram recebidos no local 
pela proprietária Lucila Rangel, 
e apresentaram a ela a propos-
ta do novo turismo para Pinda-
monhangaba. Ela apresentou o 
cultivo e a produção de shime-
jis – um tipo de cogumelo que 

apresenta grandes benefícios e 
possui bons nutrientes para o 
organismo, sendo ricos em pro-
teínas, fi bras, minerais, vitami-
nas e apresentam baixo teor de 
gorduras totais. Lucila contou 

que a colheita é diária e expli-
cou os processos até chegar ao 
consumidor geral. 

A Fazenda São Francisco está 
localizada na Estrada Munici-
pal José B. Marcondes Vieira, 

n° 1000, bairro do Borba, mas 
devido à fase vermelha do Pla-
no São Paulo não está aberta 
ao público. Contudo, os pedidos 
podem ser feitos pelo whatsapp 
(12) 997556-8121.

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba está 
realizando um mapeamento 
dos atrativos turísticos da cida-
de, e não poderia deixar a rede 
hoteleira de fora de suas visitas 
técnicas. Nesta semana, a equi-
pe visitou a Pousada e Centro 
de Espiritualidade Sagrados 
Corações, onde conheceu as ins-
talações e pôde apresentar as 
propostas para um novo turis-
mo de Pindamonhangaba. 

A Pousada e Centro de Espi-
ritualidade Sagrados Corações 
está localizada na Rua Sagra-
dos Corações,1127, Santa Luzia, 
bem próximo do centro da cida-
de. É rodeada pelo encanto da 
natureza com árvores, jardins, 
caminhos e trilhas. O secretário 
de Cultura e Turismo Alcemir 
Palma, o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo Ricardo Flo-
res e o diretor de Turismo Fa-
bio Vieira foram recepcionados 
pelos gestores Ademir, Marisa e 
Daniel e pela colaboradora Va-
nessa, que contaram muitas his-
tórias e curiosidades deste local 
que, entre outras atividades, 
funcionou como maternidade 
chamada Bazin. 

Rede Hoteleira também faz parte do 
mapeamento da Secretaria de Turismo

O local conta ainda com um 
cemitério onde estão sepulta-
dos padres da Congregação dos 
Sagrados Corações (que chega-
ram ao Brasil em 1925) desde a 
década de 40. A título de curio-
sidade, o primeiro padre sepul-
tado no local foi o holandês Pa-
dre Amando v. Berkel, em 1942.

Hoje, remodelada com uma 
infraestrutura completa, a Pou-
sada e Centro de Espiritualidade 

Sagrados Corações proporciona 
uma hospedagem diferenciada, 
destinada a todos os hóspedes 
que queiram desfrutar de um 
ambiente aconchegante inde-
pendentemente de religião ou 
credo, e seguindo todos os pro-
tocolos de segurança estabeleci-
dos pelo governo de São Paulo. 

Mais informações sobre o 
local podem ser obtidas pelo 
3644-2310.
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Local conta ainda com um cemitério onde estão sepultados 
padres da Congregação
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