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PÁG. 5

Covid-19: Profi ssionais de educação serão 
vacinados somente no Ciaf na terça-feira

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai seguir a va-
cinação contra Covid-19 em 
profissionais de educação 
com 47 anos nesta terça-
feira (13), somente no CIAF/
Saúde da Mulher – acesso 
pela rua Dr. Laerte Macha-
do Guimarães, das 8h30 às 
13 horas – ou até acabarem 
as doses.

Para esta primeira eta-
pa, a cidade recebeu apenas 
1.230 doses para profissio-
nais da educação básica pú-
blica e privada. 

Campanha “Uma Mão 
Lava a Outra” prossegue 
entrega de cestas básicas

O município já doou neste ano mais de 5 mil cestas básicas

A campanha “Uma mão lava 
a outra”, iniciativa do Fundo So-
cial de Solidariedade de Pinda-
monhangaba, prossegue a en-
trega de cestas básicas para as 
famílias em condições de vulne-
rabilidade social, atingidas pela 
pandemia.

A listagem de beneficiados 

está sendo publicada semanal-
mente no site oficial da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba www.
pindamonhangaba.sp.gov.br 
com a data agendada para a re-
tirada na sede do Fundo Social 
de Solidariedade e na Vila dos 
Afetos, em Moreira César.

5PÁG. 

Pinda ultrapassa 
100% de 
internação em 
UTI pública, 
registra 4 óbitos, 
148 novos casos 
e 123 pacientes 
recuperados da 
Covid 19

Obras do Centro 
Comunitário das 
Campinas entram 
na fase fi nal

PÁG. 3

Divulgação

Divulgação

Programa de castração de animais 
oferece 100 vagas para Castolira

O programa de castrações executa-
do pelo Centro de Proteção e Atendi-
mento Animal (Cepatas) da Prefeitura 
de Pindamonhangaba abriu inscrições 
para o Castolira. As pessoas poderão 
realizar o cadastro para castração de 
animais na segunda-feira (dia 12), a 
parti r das 9 horas, pela plataforma 
1Doc htt ps://pindamonhangaba.1doc.
com.br/atendimento - que terá um link 
específi co para a iniciati va. Para esta 

fase serão ofertadas 100 vagas, prefe-
rencialmente para cadelas.

O solicitante deverá preencher a fi -
cha de inscrição, anexar cópias de RG, 
CPF, comprovante de endereço atu-
alizado e Cadastro Único. A inscrição 
só será concluída após anexar todos 
os documentos, pois foram colocados 
como itens obrigatórios. Dados sobre 
o animal também deverão ser informa-
dos durante o ato.

PÁG. 2

Divulgação

EDP intensifi ca 
serviços de poda 
de vegetação 
em 16 bairros da 
zona rural

PÁG. 2
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Editorial
Desde a decretação, em 11 de março de 2020, da 

pandemia da covid-19 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e, com a publicação do Decreto de 
Calamidade nº 6 de 2020, seguidos de decretos estaduais 
e municipais e Medidas Provisórias para o enfrentamento 
da doença, a Educação teve grande impacto com a 
suspensão de aulas.

A importância da educação é indiscutível e torna ainda 
mais imprescindível para o Brasil sair da crise. Neste 
contexto, os profi ssionais da educação foram colocados 
como grupo prioritário na vacinação. 

A vacinação não deve ser considerada fator 
condicionante para a reabertura gradual e escalonada 
das escolas, mas certamente sinaliza a prioridade dada 
à educação e contribuirá para acelerar o processo de 
reabertura total. 

O caminho a percorrer ainda é longo, pois ainda 
que os professores e demais profi ssionais da Educação 
estejam incluídos na terceira etapa de vacinação do 
grupo prioritário, é certo que haverá demora até que 
todos sejam vacinados, especialmente se consideradas 
as difi culdades de aquisição das vacinas e de insumos 
necessários para a sua aplicação que temos observado. 

Os desafi os para a reabertura das escolas persistem, 
mas é preciso lidar com eles com foco e determinação 
e, sobretudo, prioridade política. Assim como os 
profi ssionais da Saúde são fundamentais para trazer 
o horizonte da vida, os da Educação são igualmente 
imprescindíveis para propiciar o horizonte de futuro de 
nossas crianças e jovens.

Vacina para a Educação
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Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filoso� a da Educação 

Matemática.

Campanha “Uma Mão Lava a Outra” 
prossegue entrega de cestas básicas

A campanha “Uma mão lava a 
outra”, iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, prossegue a entrega 
de cestas básicas para as famílias 
em condições de vulnerabilidade 
social, atingidas pela pandemia.

A listagem de benefi ciados 
está sendo publicada semanal-
mente no site ofi cial da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba www.
pindamonhangaba.sp.gov.br 
com a data agendada para a re-
tirada na sede do Fundo Social 
de Solidariedade e na Vila dos 
Afetos, em Moreira César.  

Segundo a presidente do Fun-
do Social, primeira-dama Cláudia 
Vieira Domingues, o município já 
doou neste ano mais de 5 mil ces-

tas básicas. “Adquirimos cestas 
com recursos da Câmara de Vere-
adores. O Supermercado Shibata 
já entregou 300 cestas em março 
e confi rmou mais 300 para este 
mês, além de outras 990 unida-
des que vieram do Fundo Social 
do Estado de São Paulo. Estamos 
recebendo inúmeras doações de 
empresas e pessoas físicas”, afi r-
mou Cláudia.

Segundo ela, as doações avul-
sas integram o kit de alimentos 
que o município monta todos os 
meses e faz chegar às famílias 
em estado de vulnerabilidade, 
conforme parceria com a Secre-
taria de Assistência Social e as 
unidades do CRAS, que fazem 
todo acompanhamento social.

A Prefeitura ressalta para a 
população que não é necessário 
fazer fi la em frente ao Fundo 
Social pois a distribuição segue 
um agendamento com regras, 
que não permitem disponibili-
zar alimento para quem não faz 
parte da listagem.

O Fundo Social comunica que 
os interessados em realizar do-
ações podem entrar em contato 
através do telefone 3643-2223. 
“Agradecemos todas as empre-
sas, entidades e pessoas físicas 
que demonstram tanto carinho 
com o próximo num momento 
tão delicado da nossa economia, 
com tantas famílias passando di-
fi culdade”, fi nalizou a presiden-
te do Fundo Social.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Setor de 
Drenagem da Secretaria de Go-
verno e Serviços Públicos, vem 
realizando serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva 
em galerias de águas pluviais 
de diversos bairros da cidade.

No bairro Jardim Morumbi, a 
galeria da rua Shiduca Yassuda 
está em execução visando me-
lhorar a drenagem no local. Ou-
tro bairro que está recebendo a 
ação é o Cidade Jardim, onde as 
obras estão acontecendo na rua 
Anacleto Rosa Júnior.

Recentemente, os servidores 
públicos realizaram a reforma, 
limpeza e troca de tampas de 
bocas de lobo da Av. Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso e tam-
bém em trecho do Anel Viário.

No bairro Jardim Eloyna fo-

Prefeitura realiza manutenção preventiva 
e corretiva em galerias de diversos bairros

Após reunião entre Prefei-
tura, Câmara de Vereadores e 
Sindicato Rural, quando se dis-
cutiu os efeitos da vegetação e 
o impacto no fornecimento de 
energia elétrica na região rural 
de Pindamonhangaba, a empre-
sa EDP, distribuidora de energia 
elétrica, intensifi cou os serviços 
de poda e substituição de equi-
pamentos, por meio de um mu-
tirão de melhorias técnicas na 
região.

As ações, que foram iniciadas 
em março e benefi ciarão mais 
de 2.500 moradias, comércios e 
indústrias em 16 bairros da ci-
dade, têm previsão de término 
para junho.

O trabalho teve início com as 
inspeções realizadas por equi-
pes especializadas da EDP, que 
mapearam os serviços a serem 
executados. A partir disto, já 
foram iniciados os trabalhos de 
poda de árvores, bambus e cer-
cas vivas com impacto no siste-
ma elétrico local e substituição 
de equipamentos da rede de 
energia.

Entre os bairros benefi ciados 
estão Ribeirão Grande, Fazen-
da Borboleta, Fazenda Oriente, 
Rola, Mandu, Piracuama, Mato 
Dentro, Cidade Jardim, Mala-

cacheta, Trabiju, Monte Tabor, 
Canta Galo, Fazenda Santa Te-
reza, Pinhão do Una, Graminha, 
Pinga.

A região rural de Pindamo-
nhangaba tem a característi-
ca de vegetação frondosa com 
árvores de grande porte e fo-
lhagem robusta, aumentando 
a possibilidade de impacto ao 
sistema de distribuição de ener-
gia, principalmente em dias de 
clima atípico, com ventos e chu-
vas.

“Para potencializar melho-
rias ao serviço prestado pela 
EDP no município, estamos re-
forçando nossa atuação com 
olhar minucioso, dedicando 
equipes especializadas com ob-
jetivo de proporcionar um me-
lhor equilíbrio entre a arboriza-
ção local e o sistema elétrico”, 
destaca Afonso Celso, gestor de 
operação da EDP. Vale destacar 
que os trabalhos de poda da 
EDP seguem regras técnicas e de 
meio ambiente para assegurar 
a harmonia da vegetação com a 
rede de energia.

“Queremos registrar nossa 
gratidão à empresa EDP que foi 
sensível a essa demanda apon-
tada pelo município”, afi rmou o 
prefeito Isael Domingues.

EDP intensifi ca serviços de 
poda de vegetação em 16 
bairros da zona rural

É de manhã. Do alto do viaduto 
que liga a Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso ao centro de Pin-
damonhangaba avista-se a mura-
lha azul da Serra da Mantiqueira; 
a leste, os primeiros raios de sol 
iluminando o horizonte; a oeste, 
a lua, com sua camisola de prata, 
despedindo-se do novo dia que se 
principia. Os bem-te-vis, as marita-
cas, as garças, os tucanos, a passa-
rada toda afi na seus cantos e, em 
bando, eles sobrevoam o Museu e 
o Palacete 10 de Julho, a Matriz de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso e 
as ruas do centro da cidade, o Rio 
Paraíba, as estradas que conduzem 
aos bairros, às fazendas, aos sítios, 
às várzeas e aos ribeirões e, em 
tudo o que avistam, estão a água, 
o alimento e a beleza desta terra 
abençoada! 

 Essa indescritível sensação 
de ser pássaro nos é concedida to-
das as vezes em que abrimos as re-
des sociais na página do Facebook 
“Olhos de Pindamonhangaba” e 
somos surpreendidos por imagens 
inesquecíveis de nossa Princesa 
do Norte: árvores fl oridas, cacho-
eiras, igrejas, pontos turísticos e 
tantos outros retratos, clicados 
em diversos ângulos por fotógra-
fos profi ssionais e, sobretudo, por 
muitos amadores. Com os olhos 
maravilhados em cada post, con-
templamos a natureza exuberante 
com que nossa terra foi agraciada, 
os sobrados dos barões do café, o 
centenário bondinho nos trilhos da 
estradinha de ferro, as novas edifi -
cações e o antigo casario, o Bosque 
da Princesa, as praças dos bairros 
e incontáveis paisagens que ainda 
não tivemos oportunidade de co-
nhecer e apreciar. 

 A página criada em 2010 
por Midori Fukashiro (Fórmu-
la Cultural e Associação Amigos 
Serras da Mantiqueira, do Mar 
e do Vale do Paraíba) tem como 
propósito revelar as belezas de 
Pindamonhangaba e, acima de 
tudo, estimular o olhar das pes-
soas para reparar as pequenas e, 

OLHOS DE PINDAMONHANGABA
muitas vezes, despercebidas cenas 
do cotidiano. Inicialmente, Midori 
contou com um pequeno grupo de 
colaboradores (Shun Fukashiro, 
Luciane de Sene, Marcia de Fátima 
Miranda, Ronaldo Capeletti, José 
Luiz Marcondes) que, a cada dia, 
foram arrebanhando seguidores, 
amantes e jovens talentos da foto-
grafi a: após dez anos de existência 
computam 24 mil membros!

Entre as milhares de fotos 
postadas no “Olhos de Pindamo-
nhangaba” destacam-se as joias 
mais cobiçadas: a Igreja de Santa 
Rita do Maçaim, a sempre bela e 
a queridinha de muitos; o Santu-
ário Mariano, “nossa eterna ma-
triz, nossa capela Sistina”; a Praça 
Monsenhor Marcondes; a Ladeira 
do Bosque e o Bosque da Princesa; 
a Fazenda Nova Gokula; o Parque 
da Cidade; o Lago Azul e muitos 
outros encantos - admiráveis por 
suas belezas e pela poesia de cada 
olhar.

O visitante da página, sem per-
ceber, torna-se um turista virtual 
e, sem sair de casa, vislumbra as 
montanhas do Piracuama, o rio 
de pedrinhas do Ribeirão Grande, 
contempla o pôr do sol, as chuvas 
e muitos outros retratos desta ter-
ra tão linda.

Antes da pandemia do CO-
VID-19, o grupo organizava excur-
sões fotográfi cas que se tornaram 
célebres em função do projeto so-
cial de que estavam imbuídas e que 
propiciaram ofi cinas com renoma-
dos fotógrafos e exposições dos tra-
balhos dos integrantes nos museus, 
no saguão da prefeitura e em ou-
tros locais privilegiados da cidade: 
Festival da Primavera, Ruínas da 
Cerâmica São Geraldo, Parque Tra-
biju, Pesqueiro Serra Azul e Estra-
dinha de Ferro Campos do Jordão. 
Nestes tempos de isolamento so-
cial, os colaboradores postam fotos 
clicadas das janelas de suas casas 
e, até mesmo, no próprio quintal, 
presenteando-nos com imagens 
de amor explícito à natureza, de 
cuidado, de respeito à vida e, prin-

cipalmente, de esperança.
Entre os colaboradores mais 

ativos, destacam-se Lúcio Mello 
Cesario, Lauro Akiyama, Gisele 
Cristina, Clara Ribas, Alexandre 
Almeida, André Luiz, Doni Santos, 
Maria Aparecida Bui, João Pau-
lo Ouverney, Ricardo Estevão de 
Almeida, entre muitos outros fa-
bulosos. Em 2021, o grupo organi-
zou um concurso fotográfi co para 
eleger as fotos do primeiro Calen-
dário Virtual “Olhos de Pindamo-
nhangaba”. As doze imagens sele-
cionadas estampam, mês a mês, o 
perfi l e as folhas do calendário e 
podem ser baixadas como papel 
de parede para celular ou compu-
tador.  

Como seguidora desse admirá-
vel grupo, mais do que curtir e co-
mentar as postagens, compartilho 
a nossa gratidão a Midori Fukashi-
ro e a cada um dos membros do 
“Olhos de Pindamonhangaba”.  Fo-
tografar é uma arte, aprimorada a 
cada dia, como cada um de vocês 
nos tem revelado em cada foto pu-
blicada. São imagens poéticas que 
nos fazem lembrar os versos de um 
dos mais célebres poetas brasilei-
ros: “A praça, a praça é do povo! 
Como o céu é do condor!” Assim 
como Castro Alves, eu digo a cada 
colaborador da página “Olhos de 
Pindamonhangaba”: “Olhos de Pin-
damonhangaba” é de nossa terra, 
de nossa gente! Como esta cidade 
princesa é dos olhos apaixonados 
de cada um de nós!

bém serviços em equipamentos 
públicos. Na última semana fo-
ram executadas intervenções 
no sistema de drenagem numa 
área que apresentava alaga-
mento no interior da unidade 
do Transporte da Saúde.

ram iniciados os serviços de 
mudança do local de uma boca 
de lobo, solicitada por muníci-
pe para que o mesmo possa ter 
acesso ao seu imóvel.

Além das ações em espaço 
coletivo, a equipe realiza tam-

Arquivo pessoal

Divulgação
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cidade

A Secretaria Municipal de 
Governo e Serviços Públicos, 
através do setor rural, está 
atuando na manutenção das 
avenidas das Primaveras e Pau 
Brasil no bairro do Goiabal.

O diretor de Agricultu-
ra Thiago Gonçalves afi rma 
que, “após esse longo período 
chuvoso, as ruas e avenidas 
do bairro foram castigadas e 
hoje a maioria dos problemas 
encontrados são pontuais. 
Logo, todas as travessas e ave-
nidas estarão novamente em 
boas condições de uso”.

Os bairros Residencial 
Mantiqueira e Loteamen-
to Ramos, localizados no 
Distrito de Moreira César, 
receberam na última se-
mana serviço de recompo-
sição asfáltica, executado 
pela Secretaria de Gover-
no e Serviços Públicos da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

No bairro Mantiqueira, 
a ação foi realizada na rua 
Jossey Toda atendendo an-
tigo anseio dos moradores 
e melhorando as condi-
ções do pavimento da via 
pública.

Outro local que recebeu 
o serviço foi a rua Abel 
José de Campos no bairro 
Loteamento Ramos. O pa-

vimento foi danifi cado em 
virtude de interferências 
necessárias para atender 
a construção das unidades 
habitacionais que serão 
entregues pela CDHU.

Ainda em Moreira Cé-
sar, a equipe da Prefeitura 
atuou na reconstrução do 
muro e calçada em imóvel 
da Vila São Benedito, onde 
recentemente foi realiza-
do o serviço de retirada de 
uma caixa d´água que esta-
va inativa há muitos anos.

“Operação Tapa bura-
co” – Nesta segunda-feira 
(12) a “Operação Tapa Bu-
raco” prossegue a todo va-
por e vem sendo realizada 
nos bairros Jardim Maria-
na e Jardim Mombaça.

Mantiqueira e Ramos recebem serviços de recomposição asfáltica

Avenidas Pau Brasil e Primaveras no 
Goiabal recebem serviços de manutenção

Obras do Centro Comunitário 
das Campinas entram na fase fi nal

As obras do Centro 
Comunitário do Bairro 
das Campinas estão 
chegando na fase fi nal. 
Com 73% dos serviços 
executados, o novo 
equipamento público vem 
recebendo atualmente 
os serviços fi nais de 
alvenaria (reboco das 
paredes internas) e 
revestimento (colocação 
de piso e azulejos nos 
espaços de sanitários e 
cozinha). Finalizada essa 
etapa, a próxima fase 
contemplará a pintura do 
imóvel e a jardinagem do 
novo espaço.

A construção está 
localizada ao lado do novo 
CEAP (escola de tempo 
integral) e vem sendo 
executada pela empresa 
Marcondes Lima, vencedora 
do processo licitatório 
(Tomada de Preço nº 01/20), 
com investimento total de 
R$ 735 mil, que contou com 
emendas impositivas do 
então vereador Osvaldo 
Negrão e Toninho da 
Farmácia. A obra terá uma 
área construída de 400m² 
e deverá ser fi nalizada 
ainda neste primeiro 
semestre.

Segundo a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, “essa 
obra vai ser importante 
para incrementar as 
atividades de convívio 
social e com certeza com 
o fi m desta pandemia 
os moradores terão 
um agradável ponto de 
encontro”.

Ela frisou, que ao 
contrário do que era 
realizado no passado, 
este Centro Comunitário 
não utiliza recursos da 
Educação, preservando 
recursos desta pasta para 
atender a comunidade 
escolar do município.

O presidente da 
Associação dos Moradores 
do bairro das Campinas, 
José Maria Rodrigues, 
aguarda ansioso pelo 
término das obras e 
assim proporcionar mais 
atividades comunitárias. 
“É um sonho muito antigo 
e agora teremos um local 
para nos reunirmos. 
Nosso bairro está sendo 
valorizado, recebemos 
recentemente a escola 
de tempo integral que 
também foi um grande 
avanço”.

Divulgação

Divulgação

Estrada municipal 
do Borba recebe 
serviços de 
conservação

A Prefeitura de Pindamonhangaba segue realizando ser-
viços de conservação das estradas rurais. Nesta semana, a 
estrada municipal do Borba recebeu a correção de alguns 
trechos com deformidades e a aplicação de cascalho em 
pontos que apresentavam avarias.

Segundo o diretor de Agricultura da Prefeitura, Thiago 
Gonçalves, a ação é apenas um preparativo para os serviços 
de manutenção posteriores.

Divulgação

Divulgação

Espaço acrescentará às ati vidades de convívio 
social dos moradores no pós- pandemia
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 

Unidade I – Hospital 
Unidade II – Pronto Atendimento 

Unidade III – Ambulatório Especialidades 
Unidade IV – Centro de Imagens   

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 

 
 
ATIVO Nota 2020  2019 

     
CIRCULANTE     
Caixa e equivalente de caixa - sem restrição  400.884  3.671.882 
Caixa e equivalente de caixa - com restrição  24.325  1.335.747 
Aplicações financeiras - sem restrição 3 2.668.444  1.022.517 
Aplicações financeiras - com restrição 3.1 3.219.350  - 
Convênios a receber - líquido de provisão 4 9.264.090  3.164.082 
Adiantamentos  257.521  376.915 
Estoques 5 2.833.623  1.007.044 
Outros ativos circulantes  42.251  23.812 
Total do ativo circulante   18.710.488  10.601.999 

     
NÃO CIRCULANTE     
Realizável a Longo Prazo      
Convênios Estaduais a receber 4.1 9.692.984  5.269.889 
Investimentos  748  748 
Imobilizado 6 15.468.978  15.607.177 
Intangível 7 785.535  858.117 
Total do ativo não circulante  25.948.248  21.735.931 

     
TOTAL DO ATIVO  44.658.736  32.337.930 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 

 
 
PASSIVO Nota 2020  2019 

     
CIRCULANTE     
Fornecedores  2.104.082  1.436.905 
Obrigações Trabalhistas 8 1.536.784  1.787.804 
Obrigações Tributárias 9 434.313  148.768 
Honorários médicos a pagar 10 1.837.638  1.671.031 
Subvenções e convênios a realizar 16 7.009.889  555.448 
Outros passivos circulantes  730.210  193.504 
Total do passivo circulante   13.652.916  5.793.460 

     
NÃO CIRCULANTE     
Convênios Estaduais a receber 4.1 9.692.987  5.269.889 
Contingências a pagar  17 5.835.793  5.835.793 
Depósitos Judiciais  (281.734)  (281.734) 
Subvenções Governamentais - imobilizado 11 750.718  866.038 
Total do passivo não circulante  15.997.764  11.689.986 

     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
Patrimônio Líquido   15.008.056 

 
56 

 
.056  

 14.854.484 
Total do patrimônio líquido       15.008.056 

 
56 

 
.056  

 14.854.484 
     
       

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  44.658.736 
 

.736 

 32.337.930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação.  
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto 
n.º 8.242/14.   
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas 
e receitas são apuradas pelo regime de competência 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2020  2019 
    
Banco Santander S/A 94.108  - 
Caixa Econômica Federal -  1.016.195 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata -  6.322 
Banco do Brasil 25.187  - 
Banco Bradesco  2.549.149  - 
Total  2.668.444  1.022.517 
 
3.1.  APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO  
 2020  2019 

    
Bco Brasil Convênio SUS 3353-7 35.961  - 
Bco Brasil Convênio Pronto Socorro 3356-1 35.504  - 
Bco Brasil Convênio SUS 62710-0 3.993  - 
Bco Brasil Convênio Pró Santa Casa - 347/20  65047-1 317.246  - 
Bco Brasil Convênio Covid  65899-5 659.243  - 
Bco Brasil Doaçoes 65900-2 408.406  - 
Bco Brasil Convênio Sustentável - 1004/20 65117-6 622.615  - 
Bco Brasil Emenda Parlamentar 2  - 
Bco Brasil Emenda Federal 95.147  - 
Cef  00900730-0 1.041.233  - 
Total  3.219.350  - 
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(1) Os valores acima são decorrentes de valores de subvenções que serão utilizadas em 
2021. 
(2) O valor é decorrente da parte variável do convênio nº 347/2020 e 1004/2020. 
 
4. CONVÊNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS A RECEBER 
 
 2020  2019 

    

SUS 2.406.755  1.738.297 
Unimed de Pindamonhangaba 804.160  45.145 
FUSEX 5.278  49.160 
Associação Santa Casa São Jose dos Campos 382.927  546.162 
Outros Convênios a receber - Prefeitura Pindamonhangaba  115.637  177.074 
Demais convênios a receber 701.812  621.611 
Incentivos a receber 4.767.744  - 
Outros (*) 79.777  - 
Total contas a receber 9.264.090  3.177.449 
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa -  (13.367) 
Total líquido 9.264.090  3.164.082 

  
4.1 CONVÊNIOS ESTADUAIS A RECEBER 

A Administração da Entidade optou em demonstrar contábil ativo não circulante e passivo 
não circulante os valores firmados de Convênios Estaduais a Receber. 
Nesse sentido os mesmos serão baixados, mensalmente, das contas de resultado mediante 
sua realização.   
 
5. ESTOQUES 

 2020  2019 
    
Material Consumo em Geral 90.002  26.822 
Drogas e medicamentos 1.309.121  376.487 
Material de Higiene Pessoal 75.665  12.031 
Material Clínico e Cirúrgico 1.191.445  441.997 
Outros 167.390  149.707 
Total 2.833.623  1.007.044 
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EXERCÍCIO DE 2019 
 

Modalidade e 
Órgão 

 

 
Projeto 

 
Responsabilidades 

Decorrentes 

 
Valores 

Recebidos 
R$ 

 

 
Valores 

Aplicados 
em 

Despesas 
R$ 

 
Saldo de 

Ativo com 
Restrição 

R$ 

 
Saldo de 
Passivo 

com 
Restrição 

R$ 
Secretaria de 
Estado de Saúde 
de São Paulo 
 

Pró Santa 
Casa II 

Custeio material de 
consumo e serviço 
de terceiros. 1.844.042 1.807.872 

              
 

278.683 
 

               
 

278.683  
 

Secretaria de 
Estado de Saúde 
de São Paulo 

Convênio  
001/18 

Custeio Mat. De 
Cons. 
Serviços de 
Terceiros 

2.747.830 2.542.480 
             

276.765 
 

              
276.765  

 

Total   4.591.872 4.350.352 555.448 555.448 
 
17. CONTINGÊNCIAS A PAGAR  
 
A entidade responde por processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, perante 
diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores 
jurídicos, constituiu provisão para contingências em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 
5.835.793 (Em 2019 - R$ 5.835.793), contabilizados no curto e longo prazo, para aquelas causas 
cujo desfecho desfavorável é considerado provável. 
 
A consultoria jurídica responsável pelos processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo menciona possibilidade de “perda possível” para os processos sobre sua 
responsabilidade, no entanto orienta constituição de provisão no montante de 5.458.384, sendo: 

50% Processos abaixo: 
• Processo 1006083-82.2016.8.26.0445 no valor de R$4.178.961 - (50%: R$2.089.481) 
• Processo PMP 0000014314/2017 e 0000027442/2016 no valor de R$ 3.542.495 - 

(50% :R$ 1.771.248).  
    100% Processos abaixo 

• Processos Trabalhistas e Cíveis no valor R$1.597.655. 
Os referidos processos estão em fase Administrativa e a Administração da Entidade optou em 
constituir provisão.  
 
Há Processos em analise no Tribunal de Contas que podem ser aprovados ou gerar uma 
possível contingencia, conforme segue: TC: 000275/014/17; 000286/014/17; 000411/014/16; 
000419/014/10; 000056/014/19; 000057/014/19; 000090/014/19. A consultoria jurídica 
responsável pelos processos trabalhistas e cíveis apresentou relação de processos sobre sua 
responsabilidade, no entanto não classifica os mesmos por possibilidade de perda “provável, 
possível e remota”. Nesse sentido impossibilita a Administração avaliar a necessidade de 
constituição de provisão de contingências e os possíveis efeitos nas Demonstrações financeiras.  
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Há depósitos judiciais antecipados realizados entre o período de 2013 a 2019, que estão em 
aberto conforme saldo na conta contábil (32841 - Depósitos Judiciais) no valor de R$ 
281.733. 
 
18. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA 

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias 
gozadas durante os exercícios de 2020 e de 2019, correspondem aos montantes de R$ 
4.561.722, e de R$ 4.452.966, respectivamente.    

19. RENÚNCIA FISCAL 
 
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base 
de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS 
sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.  

20. TRABALHO VOLUNTÁRIO  
 
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 à Entidade apurou e contabilizou em contas de 
“receitas e despesas”, um custo de R$ 97.697 e de R$ 94.644, respectivamente decorrente 
de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação 
do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
 
21. COBERTURA DE SEGUROS 
 
Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo: 
 

 2020  2019 
    

Danos Materiais – veículos 100.000  100.000 
Danos Corporais – veículos 100.000  100.000 
Total          200.000   200.000 
    
Riscos Diversos     
Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave     23.000.000   23.000.000 
Danos elétricos          500.000   500.000 
Tumulto, Greve, Lock-out 5.000  - 
Quebra de vidros, anúncios luminosos            50.000                70.000 
Anúncios Luminosos 20.000  - 
Roubo, furto qualificado de bens          150.000   150.000 
Vendaval, Ciclone e Tornado          500.000   500.000 
Reposição de documentos            30.000   30.000 
Sub- Total     24.255.000   24.250.000 
    
Total de coberturas 24.455.000  24.450.000 
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22. ATENDIMENTOS AO SUS  
 
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 
a Entidade para o exercício de 2020 apurou percentuais de 85% de atendimento SUS – 
internação e de 93% de atendimento SUS - ambulatório, conforme demonstrativos abaixo: 
 
Exercício de 2020 
 Internação 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
  Quantidade Quantidade Internação 

        
Janeiro 710 101 88% 
Fevereiro 586 89 87% 
Março 605 82 88% 
Abril 428 60 88% 
Maio 467 52 90% 
Junho 475 90 84% 
Julho 533 123 81% 
Agosto 522 92 85% 
Setembro 574 120 83% 
Outubro 544 118 82% 
Novembro 481 121 80% 
Dezembro 577 129 82% 
Total Geral 6.502 1.177 85% 

 
Ambulatório 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
  Quantidade Quantidade Ambulatório 

        
Janeiro 10.569 1.014 91% 
Fevereiro 10.227 996 91% 
Março 9.493 1.000 90% 
Abril 8.849 426 95% 
Maio 8.633 410 95% 
Junho 8.423 468 95% 
Julho 8.868 571 94% 
Agosto 8.589 508 94% 
Setembro 8.715 717 92% 
Outubro 8.143 691 92% 
Novembro 8.320 801 91% 
Dezembro 8.715 941 90% 
Total Geral 107.544 8543 93% 

 
 

 
 
 
 
 

21 
 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 

Unidade I – Hospital 
Unidade II – Pronto Atendimento 

Unidade III – Ambulatório Especialidades 
Unidade IV – Centro de Imagens   

Exercício de 2019 
 Internação 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Internação 

    
Janeiro 754 74 91% 
Fevereiro 744 79 90% 
Março 759 71 91% 
Abril 800 88 90% 
Maio 790 98 89% 
Junho 730 83 90% 
Julho 781 102 88% 
Agosto 754 84 90% 
Setembro 694 73 90% 
Outubro 737 95 89% 
Novembro 685 101 87% 
Dezembro 691 82 89% 
Total Geral 8.919 1.030 90% 

 
Ambulatório 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Ambulatório 

    
Janeiro 11.287 2.020 85% 
Fevereiro 10.156 1.705 86% 
Março 9.726 1.954 83% 
Abril 9.724 2.227 81% 
Maio 10.030 2.656 79% 
Junho 10.139 2.434 81% 
Julho 9.365 2.046 82% 
Agosto 9.712 1.919 84% 
Setembro 9.600 1.266 88% 
Outubro 10.883 1.352 89% 
Novembro 10.822 1.259 90% 
Dezembro 9.908 841 92% 
Total Geral 121.352 21.679 85% 
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6. IMOBILIZADO 
Os bens do ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de 
construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 2007. 
 

Descrição Taxa Saldo    Saldo 
 Anual 31.12.2019 Adições Baixas Transf. 31.12.2020 
 % R$ R$ R$ R$ R$ 

Custo Corrigido       

Terrenos  4.923.996 - - - 4.923.996 
Edificações 4 11.721.205 - - 114.617 11.835.822 
Instalações  4 583.948 - - - 583.948 
Equip. Hosp. e de Laboratórios 10 5.862.321 822.520 - - 6.684.841 
Móveis e utensílios hospitalares 10 871.251 61.790 - - 933.041 
Instr. e Aparelhos hospitalares 10 285.552 - - - 285.552 
Veículos 20 38.756 - - - 38.756 
Equipamentos de Informática 33,33 384.650 - - - 384.650 
Outros 10 935.245 33.264 - - 968.509 
Imobilizações em Curso  114.617 - - (114.617) - 
Total  25.721.541 917.574 - - 26.639.115 
Depreciação        

Edificações  (4.537.597) (468.848) - - (5.006.445) 
Instalações   (409.099) (24.828) - - (433.927) 
Equip. Hosp. e de Laboratórios  (3.388.944) (380.088) - - (3.769.032) 
Móveis e utensílios hospitalares  (675.909) (54.404) - - (730.313) 
Instr. e Aparelhos hospitalares  (203.277) (15.049) - - (218.326) 
Veículos  (38.110) (7.752) - - (45.862) 
Equipamentos de Informática  (130.268) (65.987) - - (196.255) 
Outros  (731.160) (38.817) - - (769.977) 
Total  (10.114.364) (1.055.773) - - (11.170.137) 

            
Total  15.607.177 (138.199) - - 15.468.978 

 
7. INTANGIVEL 

Descrição Taxa Saldo Adições Baixas Transf. Saldo 
 Anual 

% 
31.12.2019 

R$ R$ R$ R$ 31.12.2020 
R$ 

Custo Corrigido       

Software pronto socorro  24.000 - (24.000) - - 
Licença uso software  926.797 44.098  - 970.895 
Total  950.797 44.098 (24.000)  - 970.895 

       

Depreciação        

Licença uso software  (92.680) (92.680) - -      (185.360) 
Total  (92.680) (92.680) -  -      (185.360) 

            
Total  858.117 (48.582)  (24.000) -  785.535 
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8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 2020  2019 
    
INSS e FGTS a recolher (1)  
 

-  281.780 
Provisão   de Férias e encargos 1.474.199  1.387.750 
Outros 62.585  118.274 
Total  1.536.784  1.787.804 

  
(1) No ano de 2020 foi implantado o novo sistema RP Tasy em substituição ao Sistema Módulos.  Para 
implantação e adequação do sistema Tasy, foi necessário criar um Novo Plano de Contas em acordo as normas 
contábeis. Consequentemente conseguimos a partir deste contabilizar as obrigações com maior clareza 
objetivando identificar os reais custos da Entidade. 

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 2020  2019 
    
INSS e FGTS a recolher (1) 

 
251.356  - 

IRRF a recolher 99.091  83.552 
Outros 83.866  65.216 
Total  434.313  148.768 
(1) No ano de 2020 foi implantado o novo sistema RP Tasy em substituição ao Sistema Módulos.  Para 
implantação e adequação do sistema Tasy, foi necessário criar um Novo Plano de Contas em acordo as normas 
contábeis. Consequentemente conseguimos a partir deste contabilizar as obrigações com maior clareza 
objetivando identificar os reais custos da Entidade. 
10. HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR 
 
 2020  2019 
    
Honorários médicos a pagar 1.837.638  1.671.031 
Total  1.837.638  1.671.031 

11. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS 
 
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de 
Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:  
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Unidade II – Pronto Atendimento 

Unidade III – Ambulatório Especialidades 
Unidade IV – Centro de Imagens   

12. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS  
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 foram contabilizados em receita valores 
decorrentes subvenções de órgãos públicos, conforme demonstrativo abaixo: 
  
 2020  2019 
    
Auxílio e subvenção estadual 3.111.818  4.838.956 
Auxílio e subvenção estadual – Pró-Santa Casa e Sustentável 4.212.932  630.000 
Subvenção governamental para investimento -  68.600 
Total contabilizado como receita 7.324.750  5.537.556 

13. OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS  
 2020  2019 
    
Receita Particular       1.281.894   854.520 
Area de Ensino e Pesquisa          423.000   - 
Nefrologia          506.930   - 
Total 2.211.824  854.520 
 

14. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS  
 2020  2019 
    
Serviços Prestados (1) 2.470.698  - 
Utilidades (2) 1.324.457         461.606  
Despesas Gerais (3) 69.041      2.428.693  
Depreciações e Amortizações 1.172.451         487.697  
Taxas, tributos e contingências legais 112.590           47.436  
Total 5.149.237 

 
 3.425.432 

 
(1,2 e 3) No ano de 2020 foi implantado o novo sistema RP Tasy em substituição ao Sistema Módulos.  Para 
implantação e adequação do sistema Tasy, foi necessário criar um Novo Plano de Contas em acordo as normas 
contábeis. Consequentemente conseguimos a partir deste contabilizar as despesas com maior clareza 
objetivando identificar os reais custos da Entidade. 

15. DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
 2020  2019 
    
FGTS (1)       1.126.880   - 
FGTS Multa rescisórias (2)          103.099   - 
Impostos Taxas e Contribuições (3) -  62.156 
Total 1.229.979  62.156 
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objetivando identificar os reais custos da Entidade. 
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16. APLICAÇÂO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS 

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, 
conforme abaixo:  
 
Exercício 2020 
 
 

Modalidade e Órgão Projeto NOME Responsabilidades 
Decorrentes 

Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Repasses 
Públicos no 

Exercício 

Receitas com 
Aplicações 

Financeiras dos 
Repasses 
Públicos  

Despesas 
Exercícios 
Anteriores, 
pagas neste 

Exercício 

Despesas 
Contabilizadas 
neste Exercício 

Ativo        
Valores a 
Receber 

Ativo 
Bancos/ 

Aplicações 
Passivo 

Secretaria de 
Estado de Saúde 
de São Paulo 

Conv 
347/2020 Pró 
Santa Casa 

Custeio material 
de consumo e 

serviço de 
terceiros. 

- 1.734.794 2.294 - 1.332.492 2.205.000 317.246 2.205.000 

Secretaria de 
Estado de Saúde 
de São Paulo 

Conv 
1004/2020 
Sustentável 

Custeio material 
de consumo e 

serviço de 
terceiros. 

- 2.877.744 5.267 - 2.262.850 3.357.368 622.615 3.357.368 

Secretaria de 
Estado de Saúde 
de São Paulo 

Covid 19 
Portaria MS 

n.º 2.814 

Custeio material 
de consumo e 

serviço de 
terceiros. 

- - - - - 1.447.521 659.243 1.447.521 

Total - 4.612.538 7.561 - 3.595.342 7.009.889 1.599.104 7.009.889 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 

Demonstrações do Resultado 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 
 

 
RECEITAS Nota 2020  2019 
     
Serviços Prestados SUS  28.895.506  15.558.545 
Serviços Prestados Convênios   12.530.685  10.673.803 
Serviços Prestados Prefeitura Municipal   649.431  11.077.348 
Receita de Sustentável e Pró - Santa Casa 12 4.212.932  630.000 
Outras Receitas Serviços Prestados 13 2.211.824  854.520 
Total da receita bruta  48.500.378  38.794.216 
(-) Glosas de Convênios diversos  (173.128)  (38.598) 
(-) Despesas de Custeio auxílios e subvenções   (7.478.683)  (4.838.956) 
(-) Custo dos Serviços Prestados                    (38.752.814)  (38.959.926) 
 Resultado Bruto  2.095.753  (5.043.264) 

     
DESPESAS OPERACIONAIS     
Despesas Administrativas e Gerais  14 (5.149.237)  (3.425.432) 
Despesas Tributárias 15 (1.229.979)  (62.156) 
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas  (56.321)  358.423 
Total despesas operacionais  (6.435.537)  (3.129.165) 

       
Resultado operacional  (4.339.784)  (8.172.429) 

     
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)      
Auxílio e Subvenções estaduais 12 3.111.818  4.838.956 
Auxílios governamentais 12 -  68.600 
Donativos  713.708  97.449 
Mensalidade de irmãos  3.130  2.880 
Aluguéis  355.335  275.790 
Diversos  322.963  254.628 
Receita de trabalho voluntário 20 97.697  94.644 
Despesas de trabalho voluntário 20 (97.697)  (94.644) 
Despesas Operacionais  (13.598)  (14.973) 
Total das receitas/(despesas) operacionais  4.493.356  5.523.330 

       
SUPERAVIT/(DÉFICIT) ANTES DAS DESPESAS CONTINGENCIAIS 153.572  (2.649.099) 

       
OUTRAS PROVISÕES - DESPESAS  -  (5.458.384) 
Contingencia Trabalhista  -  (804.057) 
Contingencia Civil e Judicial   -  (4.654.327) 

     

SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  153.572  (8.107.483) 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais  

 
 

 Patrimônio 
Social 

 Reserva de 
Reavaliação 

 
Superávit/ 

 Total (Déficit) 
Acumulado 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 15.038.486  7.923.481  -  22.961.967 

        

Realização de reserva de reavaliação -  -  -  - 
        

Transferência para o patrimônio social 7.923.481  (7.923.481)  -  - 
        

Superávit /(déficit) do período -  -  (8.107.483)  (8.107.483) 
        

Transferência para o patrimônio social (8.107.483)  -  8.107.483  - 
            

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 14.854.484  -  -  14.854.484 

        

Superávit /(déficit) do período -  -   153.572   153.572 
        

Transferência para o patrimônio social  153.572  -  (153.572)  - 
            

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 15.008.056  -                                  -     15.008.056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações do Fluxo de Caixa 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 
  
 
 2020  2019 
    
ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Superávit /(déficit) do período 153.572  (8.107.483) 
 Ajustes por:    
  Depreciação e amortização 1.148.453  620.090 
  (Ganho) / Perda Decorrente da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado 24.000  687.554 
  Subvenção para investimento reconhecida -  - 
  (Reversão) / Provisão para Contingências (1)  5.264.188 
    
Redução /(aumento) no ativo     
Convênios a receber – liquido de provisão (6.100.008)  100.176 
Estoque (1.826.579)  (143.561) 
Convênios Estaduais 119.394  4.529.357 
Adiantamentos a fornecedores (4.423.099)  (277.239) 
Outros Ativos e em Despesas antecipadas (18.439)  (12.793) 
    
(Redução) /aumento no passivo     
Fornecedores e contas a pagar 833.784  186.613 
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais 34.525  299.259 
Subvenções a realizar 6.339.121  381.517 
Convênios Estaduais 4.423.099  (4.529.357) 
Outros passivos 536.706  235.019 
    
Caixa Líquido Proveniente das Atividades operacionais 1.244.528  (766.660) 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Aumento de Ativo Imobilizado e intangível (961.671)  (2.216.349) 
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento (961.671)  (2.216.349) 
    
      
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 282.857  (2.983.009) 
    
Caixa Equivalente de Caixa no Início do Período 6.030.146  9.013.155 
Caixa Equivalente de Caixa no fim do Período 6.313.003  6.030.146 
    
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 282.857  (2.983.009) 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais
 ATIVO                     Nota       2020              2019

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais
PASSIVO             Nota          2020                    2019

Demonstrações do Resultado
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais
RECEITAS             Nota          2020                    2019

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais
            2020                2019

Exercício 2020

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO           
                       2020                 2019

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais

requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e registro de estimativas e premissas 
que incluem a provisão para contingências e provi-
são para créditos de liquidação duvidosa. A liquida-
ção das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos, devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A entidade revisa as estimativas 
e premissas, pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos fi nanceiros
Instrumentos fi nanceiros não-derivativos incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e 
outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades refe-
rem-se a saldos bancários de livre movimentação 
e aplicações fi nanceiras de liquidez imediatas 
com baixo risco de variação no valor de mercado, 
e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações fi nanceiras
As aplicações fi nanceiras são registradas ao custo 
acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.
Contas a receber
Os valores a receber, são contabilizados pelo regime 
de competência, deduzidas das perdas efetivadas.
Estoques
São demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excedem o custo de reposição ou valor 
líquido de realização.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respec-
tivas depreciações registradas pelo método linear, de 
acordo com às taxas mencionadas na nota explicativa.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indi-
cadores de perda de valor. A Entidade não iden-
tifi cou qualquer evidência que justifi ca a necessi-
dade de provisão em 31 de dezembro de 2020.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-

respondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. Quando aplicável os passivos circulantes 
e não circulantes são registrados em valor pre-
sente, com base em taxas de juros que refl etem 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades e Assistência Social
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei 
n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como 
receita quando recebidas. Demais despesas e re-
ceitas são apuradas pelo regime de competência
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
fi nalidades institucionais, de conformidade com 
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas 
Despesas e Investimentos Patrimoniais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhanga-
ba, fundada em 1863, é uma Entidade Civil sem 
fi ns lucrativos, de caráter fi lantrópico, com sede e 
foro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Constituem os objetivos da Entidade:
a) Prestar assistência médico-hospitalar aos en-
fermos e acidentados;
b) Prestar assistência materno-infantil;
c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuita-
mente a indigentes e necessitados.
A Santa Casa possui certifi cado de Entidade Be-
nefi cente de Assistência Social concedido pelo 
Ministério da Saúde e renovado através da Por-
taria nº 1.433 de 01.09.2017, com validade para o 
período de 01.01.2021 a 31.12.2023.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas 
e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis emanadas da legislação socie-
tária brasileira e levam em consideração a Norma 
Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) espe-
cífi ca para Entidades sem Finalidades de Lucros 
e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade para preparação de suas 
demonstrações fi nanceiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração das receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas conside-
rando o regime de competência de exercícios, e 
são apuradas através dos comprovantes de rece-
bimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e 
outros. As despesas da entidade são apuradas 
através de Notas Fiscais e Recibos em conformi-
dade com as exigências fi sco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

17. CONTINGÊNCIAS A PAGAR
A entidade responde por processos judiciais 
de natureza tributária, trabalhista e cível, 
perante diferentes tribunais. A Administração 
da entidade, baseada na opinião de seus 
consultores jurídicos, constituiu provisão para 
contingências em 31 de dezembro de 2020 no 
valor de R$ 5.835.793 (Em 2019 - R$ 5.835.793), 
contabilizados no curto e longo prazo, para 
aquelas causas cujo desfecho desfavorável é 
considerado provável.
A consultoria jurídica responsável pelos 
processos administrativos junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo menciona 
possibilidade de “perda possível” para os 
processos sobre sua responsabilidade, no 
entanto orienta constituição de provisão no 
montante de 5.458.384, sendo:
50% Processos abaixo:
• Processo 1006083-82.2016.8.26.0445 no valor 
de R$4.178.961 - (50%: R$2.089.481)
• Processo PMP 0000014314/2017 e 
0000027442/2016 no valor de R$ 3.542.495 - 
(50%:R$ 1.771.248).
100% Processos abaixo
• Processos Trabalhistas e Cíveis no valor 
R$1.597.655.
Os referidos processos estão em fase 
Administrativa e a Administração da Entidade 
optou em constituir provisão.
Há Processos em analise no Tribunal de 
Contas que podem ser aprovados ou gerar uma 
possível contingencia, conforme segue: TC: 
000275/014/17; 000286/014/17; 000411/014/16; 
000419/014/10; 000056/014/19; 000057/014/19; 
000090/014/19. A consultoria jurídica 
responsável pelos processos trabalhistas e 

cíveis apresentou relação de processos sobre 
sua responsabilidade, no entanto não classifi ca 
os mesmos por possibilidade de perda “provável, 
possível e remota”. Nesse sentido impossibilita 
a Administração avaliar a necessidade de 
constituição de provisão de contingências 
e os possíveis efeitos nas Demonstrações 
fi nanceiras.
Há depósitos judiciais antecipados realizados 
entre o período de 2013 a 2019, que estão em 
aberto conforme saldo na conta contábil (32841 
- Depósitos Judiciais) no valor de R$ 281.733.

18. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores 
relativos às isenções previdenciárias gozadas 
durante os exercícios de 2020 e de 2019, 
correspondem aos montantes de R$ 4.561.722, 
e de R$ 4.452.966, respectivamente.

19. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade 
tem os tributos mencionados abaixo com base 
de sua renúncia fi scal: INSS Quota Patronal, 
PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, 
ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ 
aplicações fi nanceiras.

20. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 à 
Entidade apurou e contabilizou em contas de 
“receitas e despesas”, um custo de R$ 97.697 
e de R$ 94.644, respectivamente decorrente 
de serviços voluntários utilizando o critério de 
reconhecimento do valor justo pela prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso 
fi nanceiro.

22. ATENDIMENTOS AO SUS
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a 
Entidade para o exercício de 2020 apurou percentuais de 85% de atendimento SUS – internação e 
de 93% de atendimento SUS - ambulatório, conforme demonstrativos abaixo:
Exercício de 2020
Internação

Exercício de 2019
Internação

Ambulatório

Ambulatório

21. COBERTURA DE SEGUROS
Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo:
        2020         2019

23. EFEITOS DO COVID-19 NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. COVID-19
A Administração da Entidade ressalta que vem acompanhando as notícias sobre os impactos 
econômicos da pandemia do COVID-19, em especial ao mercado brasileiro.
Em meados de março deste ano, iniciando-se as restrições de mobilidade humana preventiva aos 
impactos relacionados à pandemia decorrente do vírus COVID-19, recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde e determinada pelas autoridades brasileiras, o cenário nacional e mundial para os 
negócios das empresas apresentou signifi cativas mudanças.
O Hospital vem recorrentemente sensibilizando seus colaboradores das medidas de enfrentamento 
ao COVID-19 e adotando todos os protocolos para minimizar os impactos, todavia devido sermos 
da área da saúde e tratamento, tais medidas amenizaram a situação da entidade, fazendo com 
que os índices de contágio se mantivessem baixos, preservando a saúde e as vidas dos nossos 
colaboradores e assegurando que não houvesse impacto no nosso desempenho operacional.
Os valores patrimoniais e de resultados apresentados neste relatório devem ser analisados 
considerando os efeitos da Pandemia que claramente são demonstrados no decorrer do exercício.

2. ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19
O ano de 2020 foi marcado com o surgimento e expansão da pandemia de COVID-19. A Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, por sua vez instalou 20 leitos em Enfermaria Covid-19, 
10 leitos em UTI Covid-19 e 02 leitos em Enfermaria Pediátrica Covid-19 para atendimento aos 
pacientes suspeitos e confi rmados que necessitaram de internação hospitalar.
Em decorrência da Pandemia foi necessário aumento no efetivo da equipe médica, enfermagem, 
fi sioterapia e equipe administrativa. Também foi verifi cado um aumento considerável no consumo 
dos insumos que por sua vez tiveram um forte aumento em seus valores unitários, devido à sua 
escassez. Outros pontos de destaque são: número de absenteísmo que se manteve elevado, custos 
altos para adequações físicas, remanejamentos de unidades de atendimento para disponibilização 
de novos leitos, aquisição de equipamentos. Todas essas medidas tomadas consequentemente 
resultaram em custos mais altos para que esta Santa Casa pudesse combater a pandemia.

ATA DA REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE 

PINDAMONHANGABA, REALIZADA 
EM 03 DE MARÇO DE 2021.

Aos três (03) dias do mês de março 
do ano de 2021, às 08h30, na sala da 
Provedoria, reuniram-se os membros 
do Conselho Fiscal da Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba com 
a fi nalidade de verifi car os Registros 
Contábeis, o Balanço Patrimonial e 
as Demonstrações do Resultado do 
Exercício, bem como a respectiva 
documentação relativa ao ano base 2020. 
Tendo constatado a veracidade e exatidão 
em todos os documentos comprobatórios, 
e que estão em conformidade com as 
normas jurídicas, contábeis e Auditoria 

SGS Auditores, deram parecer favorável, 
aprovando, portanto, o encerramento 
contábil. Nada mais a discutir, a reunião 
foi encerrada, sendo esta ata assinada 
pelos presentes.

Pindamonhangaba, 03 de março de 2021.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais
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saúde

Prefeitura e Vereadores 
discutem remanejamento de 
R$ 2,6 milhões para a Saúde

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba se reuniu com os vereadores 
do município, na tarde desta sexta-
feira (9), quando recebeu oficial-
mente do legislativo a proposta de 
remanejamento das emendas im-
positivas do Orçamento 2021.

Participaram do encontro re-
presentando o Executivo, a secre-
tária de Saúde, Valéria Santos; o 
secretário de Finanças, Claudio 
Godoy e o secretário adjunto de 
Governo, Alexandre Pió. Repre-
sentando o Legislativo estiveram 
presentes o presidente da Casa, 
vereador José Carlos Gomes – Cal 
e os demais integrantes, Renato 
Cebola, Carlos Moura – Magrão, 
Norberto Moraes, Regininha, He-
rivelton Vela, Gilson Nagrin, Felipe 
Guimarães, Julinho Car e Rogério 
Ramos. O vereador Marcos Mayor 
participou do encontro na Câmara 
e também apoiou a proposta.

Conforme entendimento, as ver-
bas, antes destinadas para reforma 
de equipamentos públicos, aqui-
sição de equipamentos e despesas 
com a saúde em geral, agora serão 
utilizadas exclusivamente para o 
enfrentamento da pandemia da 
Covid-19. Os valores serão destina-
dos para aquisição de cestas básicas 
pelo Fundo Social de Solidariedade, 
custeio de RH e contratação de pro-
fissionais da saúde e despesas com 
insumos e medicamentos.

Durante o encontro foi regis-
trado agradecimento aos legisla-
dores da Câmara anterior, pois 
as emendas foram destinadas 
pelos vereadores Jânio, Roder-
ley, Jorge, Osvaldo, Gislene, Ma-
grão, Rafael Goffi, Ronaldo Pipas, 
Magrão, Renato Cebola e Toni-
nho da Farmácia.

Outros temas da saúde tam-
bém foram discutidos como: ações 
sobre atendimento nos gripários, 
novos fluxos de atendimento e su-
gestões para enfrentamento à co-
vid-19 no município. A secretária 
de Saúde, Valéria Santos, afirmou 
que na próxima semana realiza-
rá uma reunião para apresentar 
uma prestação de contas de todos 
os investimentos e recursos rece-
bidos que foram aplicados para o 
enfrentamento da pandemia no 
município.

Ao fim do encontro, a Prefei-
tura realizou a apresentação da 
nova secretária adjunta da Saú-
de, Ana Cláudia Macedo, que está 
integrando a atual gestão em vir-
tude da saída por motivos parti-
culares da atual, Mariana Prado 
Freire. “Queremos agradecer à 
Mariana pelo profissionalismo 
e dedicação demonstrados ao 
município, pois foi uma grande 
gestora, e desejar sucesso à Ana 
Cláudia que passa a integrar o 
nosso time”, afirmou Valéria.

Reunião da Prefeitura com vereadores aconteceu sexta-feira (9)

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba continua a vacinação contra 
o vírus da gripe (influenza) na 
terça-feira (13). Este ano, a meta 
é vacinar 66.184 pessoas. Em 
2020, Pindamonhangaba imuni-
zou 52.230 pessoas.

A primeira etapa vai ocorrer 
até 5 de maio para gestantes, 
puérperas, indígenas, trabalha-
dores da saúde e crianças de 6 
meses até menores de 6 anos (5 
anos, 11 meses e 29 dias). 

A segunda fase, de 11 de maio 
a 8 de junho, será para idosos com 
60 anos ou mais e professores. 

A terceira etapa, de 9 de junho 
a 9 de julho, para caminhonei-
ros, trabalhadores do setor de 
transporte, de portos, policias 
e segurança, forças armadas, 
funcionários de sistema prisional, 
interno de sistema prisional ou re-
educação social, além de pessoas 
com comorbidades, e deficiência 
permanente. 

Para todas as fases, as vacinas 
serão aplicadas sempre de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 11h30 e 
das 13 às 16 horas, em 16 locais: 
nova CMEI Centro (Rua Major 
José dos Santos Moreira), UBS 
Bem Viver, UBS Vila São Benedito, 
ESF Feital, ESF Santa Cecília, ESF 
Cidade Jardim, ESF Castolira, ESF 

Azeredo, ESF Vale das Acácias, 
ESF Campinas, ESF Cruz Grande, 
ESF Bonsucesso, ESF Eloyna, 
Centro Comunitário Ouro Verde, 
quadra de esportes Jardim Regina 
e Shopping (exceto crianças no 
Pátio Pinda). Na segunda etapa, 
além dos 16 postos, ainda haverá 
Drive-thru no Parque da Cidade, 
das 9 às 17 horas.

As pessoas precisam levar 
documento de identidade e outros 
documentos/declarações que 
comprovem o seu pertencimento 
ao grupo de cada etapa.

As tabelas com as informações 
sobre o público-alvo e os locais de 
vacinação podem ser consultadas 
no site da Prefeitura www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br clicando 
no banner “Vacinação contra a 
Gripe”, no final da página. 

ATENÇÃO: Em virtude da 
vacinação contra Covid-19, 
o público deve ficar atento às 
recomendações do Ministério da 
Saúde.

A imunização contra influenza 
só poderá ser feita 14 dias antes 
ou após a vacinação contra coro-
navírus.

Desta forma, é recomendado 
que as pessoas que estão receben-
do doses da Coronavac/Butantan 
não recebam a vacina contra 
influenza entre a primeira e a 

segunda dose contra Covid-19, pois 
esse intervalo é de até 28 dias e 
portando pode não respeitar o perí-
odo recomendado de 14 dias entre 
a vacina contra um vírus e outro.

Assim, esse grupo poderá rece-
ber a vacina contra influenza 14 
dias antes da primeira dose contra 
coronavírus ou 14 dias após a 
segunda dose.

No caso das pessoas que 
estão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz, que possui um 
intervalo médio de 3 meses, é per-
feitamente possível ser vacinado 
contra influenza entre a primeira 
e a segunda dose contra corona-
vírus, pois o período mínimo de 
14 dias entre um tipo de vacina e 
outro seria respeitado.

Os que ficaram com dúvi-
das e já foram vacinados contra 
Covid-19 devem levar a carteira 
de vacinação e serão orientadas 
por profissionais de saúde nas 
unidades.

Vale ressaltar que, em virtu-
de da própria vacinação contra 
Covid-19 e do respeito ao prazo 
de 14 dias, este ano a imunização 
contra influenza será feita durante 
um período maior. Assim todos os 
públicos poderão ter tempo para 
receber vacina contra as duas do-
enças de forma eficaz e planejada.

Pindamonhangaba ultrapassou os 100% de ocupa-
ção de leitos de UTI pública. É o que mostra o boletim da 
Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba desta 
segunda-feira (12), com ocupação de 109% dos leitos por 
pacientes de UTI. Isso significa que, além dos 22 leitos de 
UTI pública, mais dois leitos de enfermaria foram ocu-
pados por dois pacientes que precisaram ser intubados e 
passaram a ser tratados como pacientes de UTI. 

Além deste número preocupante de ocupação de lei-
tos, o boletim da VE desta segunda-feira (12), traz ainda 4 
óbitos registrados, sendo 3 óbitos confirmados de pa-
cientes moradores do Araretama e Boa Vista, e um óbito 
suspeito, de morador do Goiabal. A Prefeitura lamenta as 
mortes e se solidariza com os familiares. 

No total, são 148 novos casos de covid-19 e 123 
pessoas recuperadas. As UTIs públicas estão com ocupa-
ção de 109%, as UTIs particulares estão com ocupação de 
100%. Enfermaria está com ocupação de 66%, somados 
os leitos públicos e particulares. 

Desde o início da pandemia até hoje são 10.066 mora-
dores de Pindamonhangaba infectados pela covid-19.

O número total de doses de vacina aplicadas está em 
21.557 (números atualizados até as 12h02 de 12 de abril), 
sendo 16.366 primeiras doses e 5.191 segundas doses. 

A Secretaria de Saúde alerta a população para que 
procure os gripários em caso de sintomas de covid-19 

Para esta primeira etapa, foram disponibilizadas ao município 1.230 
doses para profissionais da educação básica pública e privada

Covid-19: Profissionais de educação serão 
vacinados somente no Ciaf na terça-feira

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba vai seguir a vacinação con-
tra Covid-19 em profissionais 
de educação com 47 anos nes-
ta terça-feira (13), somente no 
Ciaf/Saúde da Mulher – acesso 
pela rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, das 8h30 às 13 ho-
ras – ou até acabarem as doses.

Para esta primeira etapa, Pin-
damonhangaba recebeu apenas 
1.230 doses para profissionais da 
educação básica pública e priva-
da. A determinação sobre a quan-
tidade de doses, a data de entrega, 
o público a ser imunizado, a pla-
taforma de cadastro e demais re-
gras são do Governo de São Paulo.

À Prefeitura cabe apenas or-
ganizar os locais e o sistema de 
aplicação das doses. 

Segunda dose

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba vai continuar a aplicação 
da segunda dose da vacina con-
tra Covid-19 às pessoas com 76 
anos ou mais - conforme data 
anotada na carteira de vacina-
ção – na terça-feira (13).

A imunização ocorrerá das 
13h30 às 16 horas no Cisas em 
Moreira César, UBS Terra dos 
Ipês II, unidades de saúde do 
Cidade Nova e Nova Esperan-

ça (Araretama), Centro Dia do 
Idoso (Vila Rica), e Ciaf/Saúde 
da Mulher – acesso pela rua 
Dr. Laerte Machado Guima-
rães. 

Para a segunda dose, é neces-
sário levar documento de iden-
tidade e a carteira de vacinação.

A aplicação da primeira 
dose está suspensa temporaria-

mente porque Pindamonhan-
gaba aguarda a entrega de 
mais vacinas pelo Ministério 
da Saúde via Secretaria Esta-
dual de Saúde.

Pinda ultrapassa 100% de internação em UTI pública, registra 4 
óbitos, 148 novos casos e 123 pacientes recuperados da Covid 19

(Pronto-Socorro e UPA Moreira César) para tratamento 
imediato. Estes espaços de acolhimento a pacientes 
com suspeita de covid-19 estão com movimentação 
acima da média, por isso contamos com a compreensão 
da população.

Influenza: Pinda segue com vacinação contra a gripe

Legenda

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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ConSelho MuniCiPal de TuriSMo de PindaMonhangaBa- CoMTur 

ConVoCaÇÃo Para a 42ª reuniÃo ordinÁria
BiÊnio 2020 – 2022

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente,
CONVOCA:
Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR e a população interessada, para a 42ª reunião 
ordinária, a saber:

Data: 13/04/2021

Entrar na reunião através do link:
https://us02web.zoom.us/j/88198429423?pwd=UHFFa3VzMmNOUUtobzFjc2p2KzJXdz09

ID da reunião: 881 9842 9423

Senha de acesso: 787179

Horário:   19:00 h (duração máxima 1h 30 min horas).

PauTa da reuniÃo:

1- aProVaÇÃo da aTa da 41º reuniÃo ordinÁria.

2- aPreSenTaÇÃo doS noVoS ConSelheiroS rePreSenTando o 
deParTaMenTo de Meio aMBienTe: Sr. Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza e a Sra. 
Elis Carolina de Moraes Barbosa 

3- aPreSenTaÇÃo do deTur SoBre ProJeToS e aÇÕeS eM andaMenTo

4- CoMiSSÕeS de TraBalho – PendÊnCiaS e deFiniÇÃo de TareFaS Para 
PrÓXiMo MÊS.
Calendário Turístico 2021 – Propostas Calendário Turístico 2022
Prioridades, prazos, assuntos emergenciais e definição dos projetos
Cada representação tomar conhecimento ao menos do que consta de sua área no PDT
Consulta a empresas de Cartão sobre prática de “cash back” 
Definição de acesso aos recursos do FUMTUR
Grade de formação dos membros do COMTUR
Formalização de aprovação de publicações (mais ágil)
Lista de projetos (de Turismo) da prefeitura pendentes ou a serem encaminhados para a 
Câmara de Vereadores (para aprovação pelo COMTUR) (exemplo Projeto CISMA)
Reunião (mais ampla) com os vereadores
Lista de projetos para pleitear recursos de emendas impositivas (prazo máximo junho)
Complemento das cadeiras do conselho (aprovação escrutínio secreto)

5- inForMeS e ouTroS aSSunToS de inTereSSe do CoMTur.

oBS: Os interessados a participar da reunião deverão enviar um e-mail para cadastro para 
turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br
Não serão permitidos assuntos políticos e partidários
As perguntas deverão ser realizadas através do chat, as quais serão analisadas e 
apresentadas através do mediador.

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2021.   

Kelly eugênio Mendonça Faria
Presidente

PorTaria inTerna da SeCreTaria MuniCiPal de
adMiniSTraÇÃo n° 286, de 08 de aBril de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5° do Decreto n° 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 005/2020, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 23 de março de 2021, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2021.

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de abril de 2021.
SMA/egga/Memo 13034/2021.

MuniCÍPio de PindaMonhangaBa
SeCreTaria MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

PorTaria inTerna da SeCreTaria MuniCiPal de
adMiniSTraÇÃo n° 288, de 08 de aBril de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5° do Decreto n° 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 006/2012, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 27 de fevereiro de 2021, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 2021.

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de abril de 2021.
SMA/egga/Memo 13.038/2021.

MuniCÍPio de PindaMonhangaBa
SeCreTaria MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

PorTaria inTerna da SeCreTaria MuniCiPal de
adMiniSTraÇÃo n° 289, de 08 de aBril de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferida 
pelo art. 5° do Decreto n° 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 010/2018, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 24 de março de 2021, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 24 de março de 2021.

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de abril de 2021.
SMA/egga/Memo 13.019/2021.

MuniCÍPio de PindaMonhangaBa
SeCreTaria MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

relaTÓrio doS audiToreS indePendenTeS SoBre 
aS deMonSTraÇÕeS FinanCeiraS

Aos administradores da
SanTa CaSa de MiSeriCÓrdia de  PindaMonhangaBa 
Pindamonhangaba – SP

 

________________________________________________________________________ 
Av. Quei roz Filho, 1700 –  6° andar - 608 

Sunny Tower –  Torre D 
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil  

Tel : (11) 3862-1844 –  Fax: (11) 3873-7342 
sgs@sgsaud i to res .com.br  
www.sgsaudi to res .com.br 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
Aos administradores da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
Pindamonhangaba – SP 

 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PINDAMONHANGABA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
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Ênfase 
 
Conforme nota explicativa nº 17, a entidade responde por processos judiciais de natureza 
tributária, trabalhista e cível, perante diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada 
na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para contingências em 31 de 
dezembro de 2020 no valor de R$ 5.835.793 (Em 2019 - R$ 5.835.793), contabilizados no curto e 
longo prazo, para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável. 
 
A consultoria jurídica responsável pelos processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo menciona possibilidade de “perda possível” para os processos sobre sua 
responsabilidade, no entanto orienta constituição de provisão no montante de 5.458.384, sendo: 

50% Processos abaixo: 
• Processo 1006083-82.2016.8.26.0445 no valor de R$4.178.961 - (50%: R$2.089.481) 
• Processo PMP 0000014314/2017 e 0000027442/2016 no valor de R$ 3.542.495 - 

(50% :R$ 1.771.248).  
    100% Processos abaixo 

• Processos Trabalhistas e Cíveis no valor R$1.597.655. 
Os referidos processos estão em fase Administrativa e a Administração da Entidade optou em 
constituir provisão.  
 
Há Processos em análise no Tribunal de Contas que podem ser aprovados ou gerar uma 
possível contingencia, conforme segue: TC: 000275/014/17; 000286/014/17; 000411/014/16; 
000419/014/10; 000056/014/19; 000057/014/19; 000090/014/19. A consultoria jurídica 
responsável pelos processos trabalhistas e cíveis apresentou relação de processos sobre sua 
responsabilidade, no entanto não classifica os mesmos por possibilidade de perda “provável, 
possível e remota”. Nesse sentido impossibilita a Administração avaliar a necessidade de 
constituição de provisão de contingências e os possíveis efeitos nas Demonstrações financeiras.  
 
Há depósitos judiciais antecipados realizados entre o período de 2013 a 2019, que estão em 
aberto conforme saldo na conta contábil (32841 - Depósitos Judiciais) no valor de R$ 
281.734. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 

 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
 São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
 São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

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 007/2021 (PMP 268/2021) – reabertura 
Para “aquisição de materiais de serralheria para serem utilizados em diversas obras/
manutenção no Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 
05/05/2021 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PregÃo regiSTro de PreÇo nº 030/2021 (PMP 1337/2021) 
Para “aquisição de materiais para serem utilizados nas manutenções da adutora da 
água bruta do sistema Trabijú”, com entrega dos envelopes até dia 05/05/2021 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PregÃo regiSTro de PreÇo nº 037/2021 (PMP 1976/2021) 
Para “aquisição de materiais esportivos específicos para artes marciais em geral da 
Semelp”, com entrega dos envelopes até dia 12/05/2021 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PregÃo regiSTro de PreÇo nº 042/2021 (PMP 1371/2021) 
Para “aquisição de ferramentas para a Secretaria Municipal de Governo e Serviços 
Públicos”, com entrega dos envelopes até dia 27/04/2021 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PregÃo nº 045/2021 (PMP 1596/2021) 
Para “aquisição de equipamentos permanentes (roçadeira, soprador, furadeira 
e lixadeira) para atender o Departamento de Meio Ambiente”, com entrega dos 
envelopes até dia 27/04/2021 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PregÃo nº 060/2021 (PMP 2764/2021) 
Para “contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e serviços gerais 
de pequenos reparos das unidades básicas de saúde”, com entrega dos envelopes até 
dia 26/04/2021 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.

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil do
CMdM – Conselho Municipal dos direitos da Mulher 

  A Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Comissão Eleitoral responsável 
pelo processo eleitoral para escolha dos representantes da Sociedade Civil Torna PÚBliCa a lista 
Final das inscrições deferidas e habilitadas à participação no processo eleitoral:

instituição / Protocolo representantes

CEPAM
Ana Maria Braz Cavalcante 
Kelly Keiko Nisiharo

APAMEX - Ass. Pindamonhangabense de Amor 
Exigente – 

Alcione Aparecida de Campos Nisiharu
Simone Maria Rocha Apolinário Duarte

Coalizão Associação Pró Comunitárias Antidrogas do Brasil Eliane Prado Marcondes
Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Rio de 
Janeiro

Valéria Rosa dos Santos Fernandes
Odisséia de Souza Fernandes

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
Sthela Simões Freire
Flávia Baptista de Melo

Grupo de Mulheres do Brasil Núcleo Taubaté Suzete Patrícia da Silva

Paróquia São Cristóvão – Cidade Nova
Silvia Angélica Sampaio Ribeiro
Elizeth de Siqueira Silva

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2021.
Comissão eleitoral

ConSelho MuniCiPal de CulTura

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2021

ConVoCaÇÃo
Reunião Extraordinária 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: 13 de abril de 2021 – 3ª feira
Horário: 18h30
Local: on-line (interessados favor solicitar o link até às 16h do dia 16 de abril 
através do e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br)

Pauta:
- Continuação do estudo de ações e cumprimentos do Plano Municipal de Cultura
- Informes

Wagner eduardo ConCeiÇÃo SouZa
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 19 de abril de 2021, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2021/2023. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada em 2ª chamada, 01 (uma) 
hora mais tarde com qualquer número de associados 
presentes, conforme artigo 19º do Estatuto Social da 
Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

José Benedito Alves Cabral 
Presidente 

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 19 de abril de 2021, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2021/2023. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada em 2ª chamada, 01 (uma) 
hora mais tarde com qualquer número de associados 
presentes, conforme artigo 19º do Estatuto Social da 
Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

José Benedito Alves Cabral 
Presidente 

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 19 de abril de 2021, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2021/2023. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada em 2ª chamada, 01 (uma) 
hora mais tarde com qualquer número de associados 
presentes, conforme artigo 19º do Estatuto Social da 
Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

José Benedito Alves Cabral 
Presidente 

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 19 de abril de 2021, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2021/2023. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada em 2ª chamada, 01 (uma) 
hora mais tarde com qualquer número de associados 
presentes, conforme artigo 19º do Estatuto Social da 
Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

José Benedito Alves Cabral 
Presidente 

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 
 

 
=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 

 
 
 
 
 O Presidente em exercício do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados 
em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que será 
realizada dia 19 de abril de 2021, às 17:00, na sede da Entidade, para ser 
cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

a) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de 2021/2023. (Não havendo número legal às 17:00 
horas, a Assembleia será realizada em 2ª chamada, 01 (uma) 
hora mais tarde com qualquer número de associados 
presentes, conforme artigo 19º do Estatuto Social da 
Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de Abril de 2021 
 
 
 
 
 

José Benedito Alves Cabral 
Presidente 

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 ou 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 e de curso específico, conforme exigido no
edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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 (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

auXiliar de enFerMageM

dia 22/04/2021 às 14h00
8º MICHELE ALVES DA SILVA

dia 22/04/2021 às 14h30
9º BEATRIZ SOARES DAMASSENA

dia 22/04/2021 às 15h00
10º JENNIFFER CAROLINY CLARO NUNES VIEIRA

dia 22/04/2021 às 15h30
11º ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA

dia 22/04/2021 às 16h00
12º JOSEANE CRISTINA LINO DA SILVA

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

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 ou 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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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 (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

denTiSTa

dia 20/04/2021 às 15h00
3º TALITA FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA

dia 20/04/2021 às 15h30
4º BRUNA VIANA BARBOSA

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

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 ou 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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver);
14 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
15 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

FiSCal de oBraS

dia 23/04/2021 às 15h00
2º ROBSON MICHELL DA SILVA

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

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 ou 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 Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes (se houver);
14 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
15 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

MÉdiCo do PrograMa SaÚde da FaMÍlia (PSF)

dia 20/04/2021 às 14h30
5º MARCOS FRANCISCO DIAS MARTINS

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

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 ou 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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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 (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

nuTriCioniSTa

dia 23/04/2021 às 15h30
2º MONICA CARDOSO FRAGA

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo

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 ou 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 (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - filhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - filhos de 6 a 14 anos (se houver).

reCePCioniSTa

dia 23/04/2021 às 14h30
6º GABRIELA APARECIDA DE PAULA OIRING

MarCelo riBeiro MarTuSCelli
SeCreTÁrio MuniCiPal de adMiniSTraÇÃo
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coti diano
Programa de castração de animais oferece 
100 vagas para Castolira

O projeto “Viver com 
Arte é Bem Viver’’ promove 
oficinas de danças urbanas 
e rodas literárias, visando 
desenvolver o convívio dos 
munícipes com a arte, por 
meio da dança e da literatu-
ra. A ideia inicial do projeto 
era fazer as oficinas no Re-
sidencial Bem Viver, porém 
com a pandemia foi reajus-
tado para o modo virtual. 
O projeto é contemplado 
pelo Edital 02/2020 Lingua-
gens Artísticas - Lei Aldir 
Blanc/FMAPC. As oficinas 
estão disponíveis nas redes 
sociais do projeto: https://
www.facebook.com/pro-
jetovivercomarte https://

www.instagram.com/proje-
tovivercomarte/

A idealizadora, propo-
nente e coordenadora do 
projeto, Lúcia Dias, conta 
que o principal objetivo é 
facilitar o acesso à cultura 
para as populações margi-
nalizadas. “O projeto Viver 
com Arte é Bem Viver sur-
giu da oportunidade que 
veio com o edital patrocina-
do pela Lei Aldir Blanc que a 
Secretaria de Cultura de Pin-
damonhangaba promoveu 
em nossa cidade. Eu sempre 
acreditei que o investimen-
to e patrocínio da Cultura de 
Pinda precisam acontecer 
nas periferias e valorizar as 

minorias. Dessa forma, pro-
pus um projeto que levasse 
oficinas de danças urbanas 
e rodas literárias em um dos 
espaços mais vulneráveis de 
nossa cidade. Infelizmente, 
com a pandemia, o projeto todo 
precisou acontecer de forma 
online. As oficinas de danças e 
de literatura sobre o livro “He-
roínas Negras Brasileiras em 15 
Cordéis”, de Jarid Arraes, estão 
publicadas nas redes sociais. O 
projeto também promoveu a 
produção de um curta, baseado 
no cordel de Carolina Maria de 
Jesus, dirigido por Djalma De-
métrio Jr. e estrelado pela atriz 
Márcia de Oliveira”, finalizou 
Lúcia Dias.

O programa de castrações 
executado pelo Centro de Prote-
ção e Atendimento Animal (Ce-
patas) da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições para 
o Castolira. As pessoas poderão 
realizar o cadastro para castra-
ção de animais na segunda-feira 
(dia 12), a partir das 9 horas, pela 
plataforma 1Doc https://pinda-
monhangaba.1doc.com.br/aten-
dimento - que terá um link espe-
cífico para a iniciativa. Para esta 
fase serão ofertadas 100 vagas, 
preferencialmente para cadelas.

O solicitante deverá preen-
cher a ficha de inscrição, anexar 
cópias de RG, CPF, comprovante 
de endereço atualizado e Cadas-
tro Único. A inscrição só será 
concluída após anexar todos os 
documentos, pois foram colo-
cados como itens obrigatórios. 
Dados sobre o animal também 
deverão ser informados durante 
o ato.

Serão atendidos até dois ani-
mais por residência. Após a ins-
crição, a equipe do Cepatas vai 
entrar em contato com o tutor do 
animal (por meio do telefone de 
contato que ele deixou no ato da 
inscrição), informando dia, horá-
rio e cuidados pré-cirúrgicos.

As castrações para cães e ga-
tos realizadas pela Prefeitura 
acontecem por região específica 
a cada mês. Até o final do ano a 
expectativa é realizar a castração 
de mil animais em todo o muni-

cípio. O programa já beneficiou a 
região do Ribeirão Grande, Goia-
bal e Bem Viver, evitando crias 
indesejáveis e aumento do aban-
dono.    

Todos os animais castrados 
pelo programa da Prefeitura re-
ceberão um microcircuito eletrô-
nico, de tamanho aproximado a 
um grão de arroz, sendo assim 
possível implantá-lo sob a pele. O 
microchip para animais contém 
um código exclusivo e inalterá-
vel que transmite informações 
específicas.

“Isso significa que os animais 
serão monitorados por uma pla-
taforma. É como se fosse um ‘GPS 
dos cachorros’, em que o micro-
chip está atrelado ao CPF do tu-
tor. A Prefeitura tem condições 
de monitorar esse animal: se ele 
se perder, teremos mais chances 
de localizá-lo ou, se por alguma 
razão esse animal sofreu maus 
tratos ou foi abandonado, nós 
também vamos localizar o tutor 
responsável”, explicou a veteri-
nária Fernanda Mussi.

De acordo com a veteriná-
ria Marcela Cristoff, A castração 
previne doenças, diminui a 
agitação, reduz a agressivida-
de, acaba com cios e gestações 
indesejadas e prolonga a vida. 
“Mesmo que o animal não saia 
pra rua e só fique dentro de 
casa, a castração faz um bem 
enorme para a saúde dele”, ga-
rantiu.

Secretaria de Cultura e Turismo 
incentiva projeto cultural para 
moradores de zonas periféricas

Divulgação

O Shopping Páti o Pinda e o 
Grupo AD Shopping, maior admi-
nistrador independente de sho-
pping centers do País e que em 
2021 completa 30 anos, realizam 
uma campanha nas redes sociais 
de incenti vo à vacinação contra a 
covid-19. A #JuntosPelaVacina tem 
como objeti vo mobilizar a popula-
ção e salientar a importância de se 
vacinar neste momento. Além da 
mobilização nas redes, na campa-
nha desenvolvida pela agência Al-
chemy, a administradora também 
atua em frentes de apoio nos muni-
cípios onde estão localizados seus 
40 empreendimentos, para que 
os espaços possam ser uti lizados 
como postos de vacinação, como é 
o caso do Shopping Páti o Pinda.

“O início da imunização é um 
momento esperado e essencial para 
toda a população. Os shoppings 
exercem infl uência relevante jun-
to à sociedade e é de fundamental 
importância fortalecer essa mensa-
gem de conscienti zação e levar es-
perança de um mundo melhor para 
todas as pessoas neste momento. 
Por isso, estruturamos essa campa-
nha, que reúne uma forte rede de 
apoio em nossos 40 empreendi-
mentos, para enfati zar a importân-
cia de se vacinar”, afi rma Christi an 
Magalhães, Head de Marketi ng 

Corporati vo da AD Shopping.
Presente nas cinco regiões do 

País, a administradora também for-
malizou um ofí cio para as prefeitu-
ras das cidades onde estão localiza-
dos os shoppings que administra, e 
colocou seus espaços à disposição 
dos órgãos de saúde, como even-
tuais postos de drive-thru para a 
campanha de vacinação. Além de 
atenderem a todos os protocolos 
sanitários, são pontos estratégicos 
e de fácil acesso, que podem fazer 
a diferença durante o período de 
imunização para a sociedade.

Entre os empreendimentos que 
já contam com postos ati vos, está 
o Shopping Páti o Pinda, que desde 
o dia 9 de fevereiro está à serviço 
da população local apta para ser va-
cinada contra a covid-19, conforme 
cronograma divulgado pela prefei-
tura da cidade.

O Shopping Páti o Pinda também 
faz parte dos pontos selecionados 
para realizarem a vacinação contra 
a H1N1, que inicia na próxima se-
gunda-feira, 12 de abril, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h.

O cronograma completo pode 
ser conferido nas redes sociais e 
site da prefeitura da cidade (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br) e do 
Shopping Páti o Pinda (www.pati o-
pinda.com.br).

Shopping Pátio Pinda e Grupo 
AD promovem campanha 
nacional nas redes sociais de 
incentivo à vacinação

Divulgação

Divulgação
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história
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Lembranças LiteráriasLembranças Literárias

Anúncio de Anti gamente
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1921

Ainda entre as publica-
ções do jornal Tribuna 
do Norte relacionadas ao 

sensacionalismo temos um fato 
interessante ocorrido em julho 
de 1921: o incêndio de um esta-
belecimento comercial localiza-
do na região central da cidade.

A edição de 21/7/1921 divul-
gou a notícia do sinistro aconte-
cimento com o título: “Pavoroso 
incêndio – A ‘Casa Comercial’ 
é devorada pelas chamas”. Em 
seguida, o jornal acrescenta “Os 
soldados do Corpo de Trem”, fa-
zendo referência aos militares 
da unidade militar do Exército 
instalada no município naquele 
tempo, o 2º Corpo de Trem. Pin-
damonhangaba só viria a con-
tar com uma unidade do Corpo 
de Bombeiros, 62 anos depois, 
em 1982.

O início das chamas

O jornal Tribuna do Norte as-
sim contava o trágico ocorrido:

“Na madrugada de domingo 
último para segunda-feira, pe-
las três horas, mais ou menos, 
manifestou-se violento incêndio 
na Casa Comercial de proprie-
dade do Sr. João Alves de Mello, 
honrado negociante estabeleci-
do há anos nesta cidade, à rua 
7 de Setembro, antiga rua dos 
Andradas”. Não confundir com 
a atual rua 7 de Setembro (a da 
praça inaugurada recentemente 
próxima à passagem de nível). 
Aqui é oportuno ressaltar que 
na Pindamonhangaba da pri-
meira metade do século XX os 

Soneto
Ontem, sorrindo, a virgem linda e fl ava,
tinha um fulgor no olhar, resplandecia!
Hoje, agourenta, veio a morte fria.
Que a levou, presa enfi m, como uma escrava!...

Aquele rosto moço que lembrava
todo um poema de vida e de alegria
jamais verei, dizia (e aqui chorava
a minh’alma num grito de agonia)...

Ao longe, alveja entanto o cemitério,
todo tristeza  e dor, todo mistério...
E a alma da gente, se confrange inteira!...

E aquele rosto lindo que ora passa
num sono azul, feliz, lirial, sem jaça,
há de ser uma pútrida caveira...

Cândido Dinamarco, 
Tribuna do Norte, 3 de abril de 1921

Depositphotos

A segunda-feira que o comércio da 
Pinda antiga amanheceu em chamas

Em 1919, quartel do Corpo de Trem passou a ocupar prédio construído para o mercado municipal. 
Dependências reformadas para esta fi nalidade, hoje abrigam o 2º Batalhão de Engenharia e Combate

Arquivo TN

Em 1921, militares do 2º Corpo de Trem atuaram como 
primeiro Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba

político em exercício trocavam 
facilmente as denominações  
das vias e logradoros públicos. 
Depois de haver mudado de rua 
dos Andradas para 7 de Setem-
bro a rua à qual estamos nos re-
ferindo passou a ser (não mais 
mudando):  a atual rua Deputa-
do Claro Cesar.

Segundo o redator da Tribuna 
da época, dado o alarme do in-
cêndio,   a vizinha moradora em 
frente à loja incendiada avisou o 
Sr. Antonio Brandão, proprietá-
rio do Hotel Brandão, que solici-
tou ajuda do 2º Corpo de Trem. 

O comparecimento dos solda-
dos foi imediato, porém, apesar 
de seus esforços para combater 
as chamas que ameaçavam des-
truir tudo, faltava-lhes o essen-
cial... a água! Conta que eram 
tão fortes as labaredas que o for-
ro e o madeiramento do telhado 
foram num instante atingidos, 
tudo desabando em questão de 
minutos.

Os valentes soldados da uni-
dade do Exército Brasileiro aqui 
aquartelados conseguiram, no 
entanto,  com grande difi culda-
de, salvar a “burra” (denomina-
ção dada à caixa que servia de 
cofre) e também algumas mer-
cadorias.

Unidos contra as chamas

O articulista TN assim pros-
segue em sua narrativa do acon-
tecimento trágico: “O Sr. Luiz 
Bocco, os valorosos soldados 
do Corpo de Trem, empregados 
da Câmara e populares lutavam 
contra as chamas dentro do pró-
prio edifício, entre uma fuma-
rada enorme, mas tudo faziam 
inutilmente , porque a água, infe-
lizmente, não era bastante para  
dominar o incêndio”.

Eram já 5 horas e o fogo conti-
nuava a devastar tudo, rebenta-
vam-se garrafas, barris de bebi-
das; de vez em quando ouviam-se 
fortes estampidos que faziam 
voar pelas ruas inúmeros esti-
lhaços, fragmentos de telhas, que 
já cobriam grande parte dessas 
mercadorias”.

Pelas seis horas, já as ruas 
adjacentes estavam repletas de 
populares que assistiam apavo-
rados a continuação do incêndio, 
que de forma alguma podia ser 
dominado”.

Entre as providências toma-
das pelas autoridades do muni-
cípio destacaram-se: a iniciativa 
do presidente da Câmara, Dr. 
Alfredo Machado, mandando 
colocar sobre as paredes, que 
ameaçam desabar, grandes e 
grossos caibros (serviço feito 
pelos próprios funcionários da 
Câmara); o delegado Dr. Octa-
cílio Rodrigues Paes (interino) 
ordenou aos policiais que dis-
persassem os curiosos e colo-
cou guardas nas esquinas da 
Praça Monsenhor Marcondes e 
da avenida Fernando Prestes, 
proibindo o trânsito de veículos 
“para não interceptar o serviço, 
nem pisarem sobre os conduto-
res de borracha que atravessa-
vam a rua”.

As horas passavam e as cha-
mas continuavam , “eram dez 
horas quando os soldados ten-

taram revolver todo aquele 
montão de objetos ainda não 
atingido pelo incêndio, mas 
nada conseguiram. Espalharam 
então pela rua objetos de ferro, 
bronze, latas que continuavam 
intactas, barris de bebidas, bar-
ricas etc.”.

Segundo o jornal Tribuna, a 
origem do fogo era desconheci-
da, mas eram muitas as versões 
e comentários que circulavam 
entre o povo. De concreto mes-
mo era sabido que o proprie-
tário da casa incendiada havia 
notado que uma escada que se 
achava fora do armazém fora 
encontrada em diferente lugar, 
e que o portão contíguo ao es-
tabelecimento estava aberto. 
Isso levava a desconfi ar que ali 
penetrara um ladrão e que, ao 
sair, deixara a luz que usava ou 

algum fósforo aceso, o que teria 
provocado o fogaréu.

Segundo o jornal a casa e as 
mercadorias estavam segura-
das na Companhia “Aliança da 
Bahia”, da qual eram agentes 
em Pindamonhangaba os se-
nhores Vieira Ferraz & Cia.

O incêndio não foi criminoso

Em sua edição posterior, a 
Tribuna dá a notícia da chegada 
ao município do senhor Dorival 
Augusto da Silva, representante 
da “Aliança Bahia”, companhia 
da qual a casa incendiada era 
uma das seguradas.

O referido visitante teria fei-
to um rigoroso inquérito e o de-
legado inquirido cinco ou sete 
testemunhas, fi cando provado 
que o incêndio fora casual.

O prejuízo teria sido calcula-
do pelo proprietário em 70 con-
tos de réis. “A companhia, que 
é uma das mais importantes do 
Brasil, vai pagar a quantia de 50 
contos, importância do seguro 
feito pelo proprietário da Casa 
Comercial”, destacava a Tribu-
na, complementando que “...
foram postas em leilão todas as 
mercadorias que puderam sal-
var do incêndio, bastante ava-
riadas”.

Agradecimento da Tribuna

O jornal Tribuna do Norte 
não deixou de destacar a grati-
dão aos que combateram o fogo 
na loja:  sargentos, duas esqua-
dras de cabos e  os soldados do 
2º Corpo de Trem, cujo coman-
dante era o major Armando de 
Paiva Chaves; sargento Ovídio 
Lacomba, comandante da Força 
Pública que atuava em Pinda, 
demais civis envolvidos volunta-
riamente no combate às chamas.

Arquivo Pessoal
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