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Pronto Socorro Infantil retoma atendimento 
em espaço destinado para atendimento Covid

Com queda no índice de ocu-
pação dos leitos covid no Pronto 
Socorro Municipal, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou nessa quinta-feira (22) o 
retorno da utilização do espaço 
covid para o Pronto Socorro In-
fantil de Urgência (PSIU).

Em abril, foi definido que 
parte da ala superior, onde fun-
ciona o PS Infantil, seria desti-
nado para o atendimento de lei-
to intermediário para pacientes 
covid-19, visando a desafogar a 
alta demanda. 

PÁG. 5

O local voltou a atender o público infanti l na quinta-feira após receber uma rigorosa desinfecção em todas as suas dependênciasPÁG. 3

Secretaria de 
Educação apresenta 
o protocolo sanitário 
adotado para a Rede 
Municipal de Ensino

A Secretaria de Educação, 
em parceria com o 
Departamento de Atenção 
ao Servidor Público e 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, produziu o protocolo 
sanitário voltado à Rede 
Municipal de Ensino e 
insti tuições privadas da 
Educação Infanti l

O protocolo sanitário foi apresentado aos gestores das unidades escolares da Rede Municipal nos dias 20 e 21 de julho de 
2021, priorizando um momento de perguntas para o esclarecimento de dúvidas e troca de informações

Divulgação

Divulgação

Prefeitura homenageia 316 anos da cidade com 
projeto “Pindamonhangaba iluminando sua história”

Em homenagem ao 10 de Ju-
lho, a Prefeitura lançou o pro-
jeto “Pindamonhangaba ilumi-
nando sua história”. 

Integram o projeto um show 
com sincronização de ilumina-
ção e sonorização de cinco lo-
cais relevantes para a história 
da cidade. Nesta semana, as 
apresentações foram na segun-
da-feira (19), iniciando pelo Pa-
lacete 10 de Julho, na terça-feira 
(20), no interior da igreja Matriz 
e na quarta-feira (22), na facha-
da do Parque da Cidade. 

PÁG. 8

Divulgação

Secretário de 
Agricultura visita 
Pindamonhangaba 
e con�irma parcerias 
com o município

O Secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, visitou nessa quinta-fei-
ra (22) o município de Pindamo-
nhangaba e confirmou as par-
cerias e apoio que estão sendo 
firmadas.



Pindamonhangaba, 23 de julho de 20212 Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Editorial

Em meu últi mo texto informei 
que no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo do dia 17/06/2021, foi 
publicado o Chamamento Público 
2-2021, com o objeti vo de aprofun-
dar os estudos do Projeto de Con-
cessão da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão. Nesta primeira fase, o 
governo recebe da iniciati va priva-
da, projetos e estudos referentes à 
estrutura do futuro Edital de con-
cessão do chamado Sistema Turísti -
co Ferroviário da EFCJ.

Vale ressaltar que o Chamamen-
to Público teve origem justamente 
no recebimento de uma proposta 
apresentada em julho de 2020, pela 
empresa Urbancom Consultoria e 
Parti cipações, em julho de 2020, no 
site da Plataforma Digital de Parce-
rias htt p://www.parcerias.sp.gov.br/
Parcerias/Projetos/Detalhes/157

Numa segunda etapa, os proje-
tos e estudos apresentados serão 
analisados por um Grupo de Traba-
lho, dessa forma as empresas se-
lecionadas poderão prosseguir no 
processo, com prazo para apresen-
tar o projeto completo, que poderá 

ser adotado pelo governo no todo 
ou em partes, para então ser defi -
nido o modelo de edital para a con-
cessão da EFCJ. 

A princípio o governo arcará 
com os custos, total ou parcial, dos 
projetos selecionados, no entanto, 
os valores posteriormente serão 
reembolsados pela futura conces-
sionária, a vencedora do processo 
licitatório.

São sete os produtos fi nais, com 
os seguintes limites de ressarcimen-
to para cada caso:

I – Estudo Técnico de Carac-
terização Socioambiental = R$ 
376.320,00

II – Estudo de Demanda por ati -
vo = R$ 470.400,00

III – Plano Operacional = R$ 
125.440

IV – Plano de Engenharia = R$ 
501.760,00

V – Estudo de Viabilidade Eco-
nômico-Financeira = R$ 125.440,00

VI – Indicadores de Desempe-
nho = R$ 94.080,00

VII – Diagnósti co Fundiário = R$ 
94.080,00

Obsolescência Programada
Há muito tempo prati co o cole-

cionismo, quando criança gostava 
de guardar tampinhas marcadas 
de refrigerantes, soldadinhos de 
achocolatados a as não menos 
emocionantes fi gurinhas, que ge-
ravam grandes disputas no “bafo”.

Hoje possuo um acervo conside-
rável de fi lmadoras, máquinas foto-
gráfi cas e equipamentos de projeção 
do início do século passado, e todos 
funcionam porque eram feitos para 
“não quebrar”.

Hoje quando se vai comprar um 
produto ou equipamento pedimos 
muitas vezes uma recomendação 
de amigos ou conhecidos.

Enquanto algumas marcas 
são reconhecidamente exce-
lentes, outras são lembradas 

como “feitas para estragar”.
Isso chamamos de Obsolescên-

cia Programada, produtos feitos 
para durar menos, aumentando as-
sim a frequência de compras pelo 
consumidor e gerando mais lucro 
para as empresas.

Mas essa não é uma tendência 
recente, documentos provam que 
algumas indústrias já pensavam 
dessa forma em 1928.

Entendo que hoje em dia o con-
sumidor está mais consciente e 
menos disposto a pagar menos por 
produtos piores.

A marca CCE por exemplo, foi 
alvo de grandes críti cas por seus 
produtos terem uma vida úti l mui-
to breve.

Não tem milagre, quem sabe 

investi r na qualidade de seus pro-
dutos, com certeza oferece uma 
garantia maior, até mesmo do 
que a lei exige.

Dessa forma, avalie sempre os 
equipamentos antes de investi r 
numa compra, leve em considera-
ção também se a marca oferece ao 
usuário um descarte apropriado e 
ambientalmente correto.

Mouse, teclados, baterias e até 
mesmo monitores, entre em con-
tato com o fabricante para saber 
onde descartar.

É inevitável o encerramento da 
vida úti l de um bem em algum mo-
mento, o mais importante é a consci-
ência do que, quando e porque com-
prar, e ainda mais onde descartar.

A natureza agradece!

‘Mestre Cultura Viva’ 

E           chegou mais uma oportunidade de 
“descobrir” e valorizar a sabedoria 

popular através de seus agentes culturais. 
O prêmio “Mestre Cultura Viva” da 
secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
de Pindamonhangaba está com inscrições 
abertas.

A iniciativa, que dá prêmio em dinheiro 
e certificado, tem por objetivo principal 
valorizar a política de transmissão dos 
saberes e fazeres de tradição oral em diálogo 
com a comunidade.

Com isso, a premiação busca fortalecer 
a identidade e ancestralidade do povo 
brasileiro por meio de reconhecimento 
político, econômico e sociocultural daquelas 
pessoas consideradas mestres de tradição 
oral.

 Neste contexto, o edital selecionará cinco 
pessoas (mestres) com mais de 60 anos; que 
se reconheçam ou que sejam reconhecidas 
por sua própria comunidade como herdeiras 
dos saberes e fazeres da tradição oral.

Os indicados devem possuir expressões 
ou manifestações das culturas populares 
e tradicionais de qualquer gênero, etnia 
ou crença; como por exemplo: Mestres 
de Congada; Moçambique; Folias de Reis; 
Catira; Capoeira; benzedeiras; cultivadores 
e conhecedores das ervas medicinais e dos 
alimentos, tecelões entre outros. 

Se você se identifica ou se conhece alguém 
que representa alguma dessas manifestações 
populares e culturais, inscreva-se ou indique! 

Cpic realiza roda de estudo 
de plantas online

Na próxima segunda-feira 
(26), o Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares) realiza a segunda 
edição online da Rep (Roda 
de Estudo de Plantas). Desta 
vez, será utilizada a platafor-
ma zoom e o link será divul-
gado na segunda-feira (22), 
no facebook Prefeitura de 
Pindamonhangaba. 

A REP será às 14 horas e fa-
lará sobre o guaco, uma plan-
ta medicinal muito utilizada 
em problemas respiratórios 
devido ao seu efeito bronco-
dilatador e expectorante. A 
palestrante será a Dr. Beatriz 
Franco Curcio, infectologis-
ta e fitoterapeuta, que falará 
sobre a indicação da planta, 
contraindicação, como tomar 
e como usar no dia a dia.

A concessão da EFCJ inclui a li-
nha férrea, estação e ati vos imobi-
liários, e prevê investi mentos para 
modernização e reforma, conside-
rando trilhos, embarcações e de-
mais equipamentos.

Ao todo a EFCJ possui 47 km de 
linha férrea, entre Pindamonhanga-
ba e Campos do Jordão, com aten-
dimento de trem de subúrbio em 
Pindamonhangaba e Campos, além 
dos passeios nos trechos de serra. 
A futura concessionária terá todos 
estes trajetos a disposição, por um 
prazo de concessão é por 35 anos, 
para operar:

* Os chamados trens de subúr-
bio são os que trafegam nos trajetos 
planos: 

Do centro de Pindamonhangaba 
ao bairro Piracuama, num percurso 
de 20km.

Em Campos do Jordão o percur-
so é entre a Estação Emílio Ribas 
(no Capivari) ao bairro São Cristó-
vão, num total de 8 km.

Já os trechos de Serra, pela Serra 
da Manti queira, são:

Pindamonhangaba a Campos do 
Jordão, 47 km

E de Campos do Jordão a Santo 
Antônio do Pinhal, 24 km

Vale lembrar que dos roteiros 
citados acima, a EFCJ hoje, só ope-
ra no percurso em nível da cidade 
de Campos do Jordão, isso porque 
o trecho de serra encontra-se in-
terditado para obra desde 2017. 
Já o percurso de nível em Pinda-
monhangaba - do centro ao Pira-
cuama, precisou ser interrompido 
em maio, quando começaram os 
constantes roubos dos cabos aé-
reos, que alimentam os trens com 
energia para o seu funcionamento.

Na atual conjuntura, consideran-
do a grande soma de real necessá-
ria para que todos os trens da EFCJ 
voltem a operar normalmente, dá-
se a impressão de que não há outro 
caminho para nossa querida Estrada 
de Ferro Campos do Jordão, a não 
ser nas mãos da iniciati va privada.

Por outro lado, o processo de 
concessão em andamento, ainda 
não menciona sobre o futuro dos 
173 servidores públicos estaduais 
da EFCJ.

Divulgação

Durante toda esta semana, o 
Comus (Conselho Municipal de 
Saúde) realizou, com apoio da 
Secretaria de Saúde de Pinda-
monhangaba, as pré-conferên-
cias de saúde – que buscam fa-
zer um levantamento de ideias 
a serem debatidas na “10ª Con-
ferência Municipal de Saúde 
Dr. Briner Casteli Azevedo” – a 
ser realizada no dia 14 de agos-
to de 2021. 

Com o tema “As diretrizes do 
SUS diante da Pandemia”, a confe-
rência deste ano ocorrerá de for-
ma presencial e também remota, 
das 8 às 18 horas, nos Salesianos.

Os cinco eixos em debate 
este ano são: ‘Financiamento do 
SUS’; ‘Controle Social e Comus’; 
‘Acessos aos Diferentes Níveis 
de Atenção’; ‘Saúde Mental’; e 
‘Recursos Humanos e as Espe-
cialidades’. 

A pré-conferência desta sex-

Pré-Conferências de Saúde reúnem dezenas de pessoas

ta-feira (23) será às 19 horas, no 
centro comunitário do Arareta-
ma. Participe!  O presidente do 
Comus, Thiago Silva, reforça a 
importância da participação 
popular para aprimorar e di-
versificar o debate de ideias. 

Ele convida toda a população 
para participar da Conferência, 
em agosto. 

Informações sobre inscri-
ções pelo telefone: 3550-0512 
ou pelo e-mail comus.pindamo-
nhangaba@gmail.com.

Divulgação
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Secretário de Agricultura visita Pindamonhangaba e 
confi rma parcerias com o município

O Secretário de Agricul-
tura do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges, visitou nessa 
quinta-feira (22) o município 
de Pindamonhangaba e con-
firmou as parcerias e apoio 
que estão sendo firmadas. 
Ele foi recebido na sede da 
Cati (Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral), por 
servidores do Estado e por 
representantes da Prefeitura.

O secretário Roderley 
Miotto, representou o prefei-
to Isael Domingues e deu as 
boas vindas e estava acompa-
nhado dos secretários adjun-
tos Carlos Ribeiro (Finanças), 
Alexandre Pió (Governo), 
Paulo Imparato (Agricultura) 
e diretor de Captação de Re-
cursos, Jálissen Duarte. Tam-
bém participaram o encontro 
os vereadores Felipe Guima-
rães e Norbertinho, o Secre-
tário Executivo da Secretaria 
de Agricultura, Chiquinho 
Maturro, diretor regional da 
Cati, Haley Carvalho, Coor-
denador da Cati, Alexandre 

“Fototeca Pinda”: um presente 
para a história da cidade

O lançamento oficial do site 
da “Fototeca Pindamonhanga-
ba”, projeto liderado pela Tena-
ris, com o apoio da Fundação 
Proa, instituição cultural da 
Grupo Techint, e da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, aconte-
ceu na noite desta quarta-fei-
ra (21), às 19 horas, na página 
Comunidade Tenaris, no Face-
book. A live fez parte das festi-
vidades dos 316 anos de Pinda 
e contou com a participação dos 
representantes da Tenaris, da 
Prefeitura da cidade e da comu-
nidade.

A “Fototeca” é uma ação cul-
tural da área de Relações com 
a Comunidade e tem como ob-
jetivo preservar e difundir a 
memória fotográfica da comu-
nidade em que está inserida. O 
site com mais de 4.600 fotos di-
gitalizadas do acervo histórico 
fotográfico de Pindamonhanga-
ba foi lançado e entregue a co-
munidade como um presente, e 
agora todos têm acesso ao acer-
vo online e podem contribuir na 
construção coletiva e dar conti-
nuidade a esse patrimônio.

A “Fototeca” física está ins-
talada dentro do Palacete 10 de 
Julho, em uma parceria com a 
Secretaria de Cultura e Turismo 
de Pinda. Desde 2018, o arquivo 
vem passando pelos processos 
de higienização, digitalização e 
catalogação de todo o material.

O Diretor de Recursos Hu-
manos da Tenaris, Luiz Henri-
que Marcondes, iniciou a live 
e relembrou a presença da Te-
naris na comunidade, que foca 
principalmente em educação e 
cultura por meio de diferentes 
programas, como o ‘Aula Extra’; 
‘Prêmio por Excelência no Estu-
do’ e ‘Gen Técnico’. Segundo ele, 
a Fototeca é mais uma iniciati-
va integrante desse conjunto de 
ações. “Além do acervo da his-
tória da cidade, a capacitação 
os professores: “Formação para 
Formadores, aprendendo e en-
sinando com a Fototeca”, tam-
bém disponível no site, traz ain-
da mais conhecimento para os 
próprios educadores e alunos”. 
E acrescentou: “Gostaria ainda 
de agradecer à Prefeitura, pela 
sinergia em nossos projetos e 
dar os parabéns para a cidade 
de Pindamonhangaba, pelos 
seus 316 anos de história”. 

Para o secretário Municipal 
de Cultura e Turismo da cida-
de, Alcemir Palma, a criação da 
“Fototeca” é importantíssima 
enquanto espaço de registro do 
patrimônio da cidade, pois ar-
mazena imagens que já foram 
digitalizadas e catalogadas, fi-
cando agora disponíveis para 
o acesso público. “Entendemos 
que o espaço é a garantia do di-
reito à memória de todos que 
contribuíram para a formação 
da cidade atual”, afirma.  Al-
cemir destacou as duas princi-
pais funções da “Fototeca”: re-
lação de afetividade e fonte de 
pesquisa. “Ter isso através de 
um site no qual a comunidade 
consegue fazer essa pesquisa, 
tornar público esse material, é 
sem dúvidas um presente para 
a cidade. Os visitantes do site 
poderão contribuir com iden-
tificação das fotos, envio e até 
empréstimos de material, ge-
rando uma maior interação da 
comunidade”, enfatiza.

Prefeito reforça 
a importância da iniciativa
O prefeito Isael Domingues 

destacou, durante evento on-
line, o “presente maravilho-
so que recebemos da Tenaris, 
tornando nosso município um 
dos poucos no Vale do Paraíba 

Como parte das festividades dos 316 anos de Pinda, evento online marca lançamento do site. A 
plataforma foi lançada com a participação de autoridades e da comunidade do município

com esse acervo”. Isael pros-
segue: “Nossa cidade completa 
316 anos, com uma importante 
atuação na história desse país. 
Nossa cidade tem destaque des-
de a época da cana de açúcar, 
também como um dos maiores 
produtores de café do Brasil, 
e hoje temos catalogadas essa 
época e seus costumes”. E ainda 
acrescenta: “Nosso hino fala de 
tradições que são passadas de 
pai para filho, e a Tenaris está 
contribuindo para essa ação ao 
cuidar da nossa história, con-
seguimos resgatar de onde vie-
mos, o que somos e para onde 
vamos. Nós merecemos, no 
nosso aniversário de 316 anos, 
um instrumento para dissemi-
narmos essa história tão rica. 
Devemos usar dessa ferramen-
ta para que possamos resgatar 
quem éramos, quem somos e 
quem seremos, em especial jun-
to às nossas crianças”.

Novidades
Para a professora e historia-

dora, Verônica Caetano, o site 
possibilitará uma ponte entre 
munícipes e a história, com 
muita aprendizagem. No even-
to, ela apresentou o site e suas 
funcionalidades – o acervo das 
fotos de 1850 até 2015 e como 
realizar as buscas. Ela ainda 
trouxe as novidades do site: o 
vídeo tour pelo Palacete 10 de 
julho, e a Fototeca em uma ma-
neira muito didática, com ações 
pedagógicas, recursos e estraté-
gias didáticas de utilização nas 
salas de aula ou em outros espa-
ços formais ou informais; as ví-
deoaulas temáticas e atividades 
imprimíveis.

Verônica ainda anunciou a 
terceira turma do curso “For-
mação para formadores – sa-
beres territoriais: aprendendo 
e ensinando com a Fototeca”, 
para professores e pessoas inte-

ressadas no tema.  A formação 
com base no acervo fotográfico 
da Fototeca, visa a capacitar e 
ampliar o conhecimento sobre 
a cidade e fomentar estratégias 
pedagógicas, proporcionando 
um alinhamento entre o currí-
culo escolar e o projeto da Foto-
teca. “As duas primeiras turmas 
eram somente de professores e, 
agora, trouxemos mais esse pre-
sente: estendemos para agentes 
formais e informais que se inte-
ressem pelo assunto e queiram 
difundi-lo”, ressaltou Verônica.

Outra novidade foi anuncia-
da: a capacitação na área de 
fotografia, em atividade onli-
ne e gratuita, denominado de 
“Fototeca na Palma da Mão”, 
com o professor Marcello Vi-
torino, com inscrição somente 
pelo site da fototeca. Essa ação 
acontece em parceria com o 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro.

“Fototeca”: uma 
iniciativa da Tenaris
As Fototecas mantidas pela 

Organização Techint – na Ar-
gentina, no México, na Co-
lômbia, no Uruguai e no Brasil 
– têm por objetivo preservar e 
difundir a memória fotográfica 
das comunidades nas quais a OT 
atua. As atividades do programa 
envolvem a higienização, con-
servação, catalogação e digitali-
zação do acervo histórico foto-
gráfico dessas comunidades.

Acesso à Fototeca
Acesse a plataforma digital 

da Fototeca nesse site: www.fo-
totecapinda.org.

Para visitar o espaço físico 
e conhecer um pouco mais da 
história de Pinda e região, você 
deve agendar um horário com 
a Secretaria de Cultura e Turis-
mo da cidade pelo telefone (12) 
3642-1080.

Grassi e o presidente do Sindica-
to Rural, João Bosco Pereira.

O secretário de Agricultura 
aproveitou e conferiu as condi-
ções de funcionamento da Cati 
em Pinda. “No passado esse pré-
dio tinha toda a ocupação pela 
Secretaria da Agricultura e aten-
dia com 70 servidores. Hoje com 
as mudanças e muitos serviços 
municipalizados, essa estrutura 
de muito espaço físico necessita 
de nova ocupação e por isso co-

meçamos a conversa com o pre-
feito Isael que pode revitalizar 
todo prédio e ocupar o espaço 
com departamentos municipais 
e dividir conosco o seu uso, ga-
rantindo melhores condições 
de trabalho para todos e prosse-
guindo com apoio para a valo-
rização da política agrícola em 
Pinda e região”, explicou Borges.

Roderley Miotto agradeceu, 
em nome do prefeito Isael, a vi-
sita e o apoio da Secretaria de 

Agricultura e comentou a 
forte parceria que será de-
senvolvida. “A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co mais perto da Agricultura 
poderá trazer muitas inicia-
tivas que possam fomentar 
nosso setor agrícola, fomen-
tando ainda mais nossa eco-
nomia”, afirmou.

Antes de participar do 
evento na Cati, o secretário 
estadual conheceu toda 
a estrutura da APTA, que 
hoje funciona no muni-
cípio numa estrutura de 
1.259 hectares desenvol-
vendo um trabalho de ex-
celência em pesquisa de 
vários segmentos: arroz 
orgânico, leite, pecuária, 
apicultura, plantas medi-
cinais, entre outros.

“Foi uma oportunidade 
de conhecer de perto o tra-
balho, estreitar os contatos, 
ampliar parcerias e oferecer 
mais apoio para incrementar 
cada vez mais nossas pesqui-
sas”, afirmou o secretário.

Divulgação

Divulgação
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poder legislativo

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Vereador Herivelto dos Santos
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1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel 
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Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
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Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às quartas-feiras, a partir das 14 horas.

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 36,
DE 13 DE JULHO DE 2021.

Altera a redação dos §§ 1° e 2° do Art. 135 da Lei 
Orgânica do Município de Pindamonhangaba.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, nos termos do § 
2º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Emenda:

  
Art. 1º Fica alterada a redação dos §§ 1° e 2° do Art. 135 da Lei Orgânica do 

Município de Pindamonhangaba, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 135
(…)
§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma setorizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras 
dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. O 
projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro 
do mandato do Prefeito subsequente, deverá ser encaminhado até 31 de agosto, e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
Administração, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em 
consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. O projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 15 de abril do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, exceção 
feita ao primeiro ano do mandato, que será encaminhado na mesma data estabelecida 
para envio do plano plurianual.” 

Art. 2° O disposto nesta Emenda se aplica quanto aos prazos por ela dispostos, 
inclusive, ao envio, em 2021, pelo Poder Executivo, do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como para os demais prazos dele decorrentes.

Art. 3° Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2021.

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente 

Vereador Francisco Norberto S. R. Moraes – Norbertinho
1° Vice-Presidente

Vereador Prof. Felipe Guimarães
2° Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos Moraes - Herivelto Vela
1° Secretário

Vereador Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola
2° Secretário

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, de autoria da Mesa Diretora.
eas/DL

ATO N° 20, DE 13 DE JULHO DE 2021.
 

Altera o Ato n° 18, de 09 de junho de 2021, que “Estabelece prazos para exame 
do Projeto de Lei Complementar n° 02/2020, que Dispõe sobre a revisão do 
Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL,  Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º Fica alterado o cronograma para análise do Projeto de Lei Complementar n° 02/2020, 
que “Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba e dá outras 
providências”, que passa a vigorar com os seguintes prazos:

Art. 2° A Câmara, em virtude da pandemia do COVID-19, disponibilizará em seu site, formulário 
para dúvidas e sugestões da população, que também poderão ser encaminhadas por e-mail, dando-se 
a devida publicidade.

Parágrafo único. No dia da audiência pública será disponibilizada comunicação via whatsapp 
para que os munícipes possam enviar seus questionamentos.

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2021.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo.

A Câmara de Pindamo-
nhangaba realizou na manhã 
da quarta-feira, dia 14 de ju-
lho, no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”, a 2ª Ses-
são Extraordinária de 2021. 
A reunião aconteceu antes do 
início do recesso parlamen-
tar oficial que começa nesta 
sexta-feira, dia 16 e vai até o 
dia 31 de julho. Na pauta de 
votação estava uma Emen-
da de autoria dos vereadores 
Herivelto dos Santos Moraes 
- Herivelto Vela (PT), Fran-
cisco Norberto Silva Rocha de 

Após adiamento, Projeto do Executivo 
que estabelece novas regras para 
parcelamento de impostos é 
aprovado em sessão extraordinária

Vereadores se reuniram nesta quarta-feira, dia 14 de julho,
na 2a. sessão extraordinária de 2021 e Projeto de Lei 

da Prefeitura foi o único da pauta de votação

Moraes - Norbertinho (PP) e 
Carlos Moura - Magrão (PL) e 
o Projeto de Lei nº 203/2021, 
de autoria da Prefeitura, que 
“Altera dispositivos da Lei n° 
5.727, de 19 de novembro de 
2014, que estabelece regras 
para o parcelamento do paga-
mento de créditos tributários 
e não tributários”. Após ser 
adiado na última segunda-fei-
ra a pedido do vereador Gil-
son Nagrin (PP), a Emenda e o 
Projeto foram aprovados por 
unanimidade.

A Emenda aprovada alte-

rou a redação do artigo 3° da 
Lei 5.727/2021, de 19 de no-
vembro de 2014 que passa a 
vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“Art. 3° O parcelamento 
do pagamento de débitos fis-
cais sempre abrangerá todos 
os débitos fiscais vencidos e 
não pagos, inscritos ou não 
inscritos em Dívida Ativa do 
devedor, até a data do reque-
rimento, exceto os débitos 
prescritos, nos termos da le-
gislação tributária”.

Com a aprovação da Emen-
da, os vereadores votaram e 
confirmaram a aprovação - 
por unanimidade - do Projeto 
de Lei nº 203/2021.

Desta forma, os artigos 1° 
e 3° da Lei n° 5.727, de 19 de 
novembro de 2014 passam a 
vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“Art. 1° Esta Lei regula o 
parcelamento do pagamen-
to de créditos tributários e 
não tributários, vencidos e 
não pagos, inscritos ou não 
inscritos na Dívida Ativa do 
Município (débitos fiscais), 
no âmbito da Secretaria de 
Finanças.” 

“Art. 3° O parcelamento 
do pagamento de débitos 
fiscais sempre abrangerá to-
dos os débitos fiscais venci-
dos e não pagos, inscritos ou 
não inscritos em Dívida Ati-
va do devedor, até a data do 
requerimento, exceto os dé-
bitos prescritos, nos termos 
da legislação tributária”.

Na justificativa da Prefei-
tura enviada ao Presidente 
da Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador José Carlos 
Gomes - Cal, o Executivo ar-
gumenta que “o projeto de lei 
em tela visa à recuperação do 
crédito tributário, bem como 
o acertamento da Dívida Ati-
va e proporcionar ao contri-
buinte uma forma facilitada 
de pagamento de suas dívi-
das, resultando na melhoria 
da arrecadação do Município”. 
E vai além: “o objetivo deste 
projeto de lei é alterar a Lei n° 
5.727 de 2014 para permitir 
que créditos não inscritos em 
Dívida Ativa, embora venci-

dos, também possam integrar 
os parcelamentos ordinários 
comuns  (aqueles nos quais 
é permitido o pagamento em 
até 60 vezes/parcelas), au-
mentando a arrecadação e 
facilitando para os sujeitos 
passivos realizarem os paga-
mentos de forma parcelada e 
sem burocracia”.

Recesso oficial
Cumprindo as normas do 

Regimento interno da Casa, 
a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba entra em 
recesso parlamentar oficial a 
partir do dia 16 de julho de-
vendo encerrar o período no 
dia 31 de julho. A retomada de 
todos os trabalhos legislativos 
na Casa Legislativa ocorrerá 
a partir do dia 02 de agosto, 

sendo que nesta data também 
será realizada no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Olivei-
ra” a primeira reunião ordi-
nária do segundo semestre de 
2021, a 26ª sessão ordinária.

Mesmo com o período de 
recesso parlamentar, as ati-
vidades administrativas in-
ternas dos diversos setores 
(Administração, Legislativo, 
Jurídico, Finanças, Recur-
sos Humanos, Comunicação 
e Tecnologia da Informação) 
da Câmara permanecem com 
atendimento inalterado, sen-
do vedado, entretanto, o aten-
dimento presencial. Para ou-
tras informações, o telefone é 
(12) 3644-2250 ou através do 
nosso portal: www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br .
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Cidade registra 1 óbito, 81 casos novos e 55 recuperados de Covid-19

A Secretaria de Educação, em 
parceria com o Departamento 
de Atenção ao Servidor Públi-
co e Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, 
produziu o protocolo sanitário 
voltado à Rede Municipal de 
Ensino e instituições privadas 
da Educação Infantil. 

O protocolo tem o intuito de 
normatizar e dar parâmetros 
para garantir a segurança sa-
nitária na retomada das aulas 
presenciais, no início do mês de 
agosto, determinadas pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

O protocolo sanitário foi 
apresentado aos gestores das 
unidades escolares da Rede Mu-
nicipal nos dias 20 e 21 de julho 
de 2021, priorizando um mo-
mento de perguntas para o es-
clarecimento de dúvidas e troca 
de informações.

“Cuidamos para que toda a 
atenção fosse dada para garan-
tir a segurança aos professores e 
alunos da rede”, afi rma a secre-
tária de Educação da Prefeitura, 
Luciana de Oliveira Ferreira.

O protocolo contempla des-
de aferição de temperatura, no 
acesso às unidades escolares 

Secretaria de Educação apresenta o protocolo 
sanitário adotado para a Rede Municipal de Ensino

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba apresentou, nessa 
quinta-feira (22), 1 óbito con-
fi rmado (Mantiqueira).  A Pre-
feitura lamenta a morte e se 
solidariza com os familiares. 

O boletim da VE registra 
ainda 81 novos casos e 55 re-
cuperados. No total, 17.751 
moradores de Pindamonhan-
gaba testaram positivo para 
covid-19. 

As UTIs públicas estão 
com ocupação de 71% e as 
UTIs particulares estão com 
ocupação de 50%. A enfer-
maria está com ocupação de 
37% somados os leitos pú-
blicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
114.127 (números atualizados 
até às 12h03 de 22 de julho), 
sendo 85.713 primeiras doses, 

24.098 segundas doses e 4.316 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde aler-
ta a população para que pro-
cure os Gripários em caso de 
sintomas de covid-19 (Pronto-
Socorro e UPA Moreira César) 
para tratamento imediato. Es-
tes espaços de acolhimento a 
pacientes com suspeita de co-
vid-19 estão com movimenta-
ção acima da média, por isso 
contamos com a compreen-
são da população.

81 Casos novos
Alto do Cardoso, Araretama, 

Azeredo, Bela Vista, Boa Vista, 
Bom Sucesso, Campinas, Caran-
gola, Castolira, Centro, Cidade 
Jardim, Cidade Nova, Crispim, 
Feital, Goiabal, Jardim Eloyna, 
Jardim Rezende, Jardim Rosely, 
Karina, Liberdade, Mantiquei-
ra, Maricá, Mombaça, Moreira 

César, Nova Esperança, Parque 
das Nações, Ribeirão Grande, 
Santa Luzia, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Vale das Acácias, Vila São Bene-
dito, Vila Verde, Vista Alegre, Vi-
tória Vale.

55 Recuperados
Alto do Cardoso, Arareta-

ma, Azeredo, Bela Vista, Bom 
Sucesso, Campinas, Castolira, 
Cícero Prado, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Feital, 
Goiabal, Jardim Eloyna, Jar-
dim Regina, Jardim Rosely, 
Laerte Assunção, Liberdade, 
Mandú, Mantiqueira, Mom-
baça, Nova Esperança, Par-
que das Nações, Parque São 
Domingos, Pasin, Santa Cecí-
lia, Santa Luzia, Socorro, Ter-
ra dos Ipês, Triângulo, Vale 
das Acácias, Vila São Benedi-
to, Vila Verde, Vista Alegre.

Protocolos são importantes para garanti r a segurança dos professores e dos alunos 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba conti-
nua nesta sexta-feira (23) a 
vacinação contra Covid-19 
para pessoas com 28 anos 
ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 28 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, Ciaf/

Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, Cisas Morei-
ra César e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 
13 às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda. 

Das 8h às 15 horas, no 
Drive-thru do Parque da 
Cidade (obrigatório levar o 
termo preenchido). 

Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-

dual pelo site www.vacina-
ja.sp.gov.br.

Primeira dose para ges-
tantes e puérperas somente 
na sala de vacinas do Ciaf/
Saúde da Mulher, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas.

OBS: Levar a carteirinha 
de vacina de rotina.

Segunda dose
AstraZeneca: 62 anos 

ou mais (conforme data da 
carteirinha)

Das 13 às 16 horas: Ciaf, 
PSF Cidade Nova, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, UBS 
Ipê 2 e Bosque da Princesa 
(obrigatório levar o termo 
preenchido)

Coronavac/Butantan – 
Cisas Moreira César e sala 
de vacinas do Ciaf, das 13h 
às 16h. 

Atenção
- Todos precisam levar 

um documento de identifi -
cação (RG ou CPF), compro-
vante de endereço, o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da 
Prefeitura) e a carteirinha 
de vacinação. Originais e 
cópias.

- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a carteira 
de acompanhamento de pré-
natal. As puérperas também 
precisam de cópia da certi-
dão de nascimento do bebê.

Todas as pessoas que es-
tão recebendo a vacina po-
dem colaborar com a cam-
panha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam

Covid-19: Pinda prossegue 
vacinação para pessoas 
com 28 anos ou mais 
nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba conti-
nua nesta sexta-feira (23) a 
vacinação contra Covid-19 
para pessoas com 28 anos 
ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 28 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, Ciaf/

Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, Cisas Morei-
ra César e UBS Ipê 2.

Das 8 às 11 horas e das 
13 às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda. 

Das 8h às 15 horas, no 
Drive-thru do Parque da 
Cidade (obrigatório levar o 
termo preenchido). 

Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-

dual pelo site www.vacina-
ja.sp.gov.br.

Primeira dose para ges-
tantes e puérperas somente 
na sala de vacinas do Ciaf/
Saúde da Mulher, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas.

OBS: Levar a carteirinha 
de vacina de rotina.

Segunda dose
AstraZeneca: 62 anos 

ou mais (conforme data da 
carteirinha)

Das 13 às 16 horas: Ciaf, 
PSF Cidade Nova, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, UBS 
Ipê 2 e Bosque da Princesa 
(obrigatório levar o termo 
preenchido)

Coronavac/Butantan – 
Cisas Moreira César e sala 
de vacinas do Ciaf, das 13h 
às 16h. 

Atenção
- Todos precisam levar 

um documento de identifi -
cação (RG ou CPF), compro-
vante de endereço, o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da 
Prefeitura) e a carteirinha 
de vacinação. Originais e 
cópias.

- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a carteira 
de acompanhamento de pré-
natal. As puérperas também 
precisam de cópia da certi-
dão de nascimento do bebê.

Todas as pessoas que es-
tão recebendo a vacina po-
dem colaborar com a cam-
panha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam

Covid-19: Pinda prossegue 
vacinação para pessoas 
com 28 anos ou mais 
nesta sexta-feira

até como proceder frente ao 
surgimento de caso suspeito de 
covid-19.

“A participação de toda a 
sociedade, incluindo os pais e 
responsáveis pelas crianças, 
alunos, se faz necessária para 
garantir a retomada das aulas 
com segurança”, declara o dire-
tor do Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos a Saú-
de, André Marcos Pereira.

“Os EPIs, equipamentos de 
proteção individual, foram di-
mensionados e serão forneci-
dos, oportunamente aos servi-
dores da educação, bem como o 
EPC, equipamento de proteção 
coletiva, como a vacina, des-
tinados a todos servidores da 
área”, declara o diretor do De-
partamento de Atenção ao Ser-
vidor Público, Rafael Lamana.

Segundo a Anvisa, todas as 
vacinas disponíveis no Brasil 
foram aprovadas pelo órgão e 
são seguras e efi cazes com o ob-
jetivo em atenuar a hospitaliza-
ção de possíveis pacientes.

“Ainda que os servidores da 
rede estejam vacinados, a ado-
ção do protocolo sanitário é de 
máxima importância, para pos-

samos retomar as atividades 
escolares com a segurança ne-
cessária, sendo de responsabili-
dade coletiva seu cumprimento 
no ambiente escolar”, informa 
a diretora de Gestão Escolar, Cé-
lia Regina Ascenço.

A retomada das atividades 

escolares foi palco de discus-
sões em nível nacional, sob a 
ótica das crianças serem possí-
veis potencializadores da disse-
minação da doença, covid-19.

De acordo com o Departa-
mento de Proteção ao Servidor 
Público, com base em números e 

estudos, a questão se torna ultra-
passada por especialistas ao rea-
fi rmarem que a retomada, com 
segurança, é de extrema necessi-
dade com olhar no prejuízo cau-
sado na formação dos alunos e no 
impacto emocional e social que o 
distanciamento tem causado.

Com queda no índice de 
ocupação dos leitos covid no 
Pronto Socorro Municipal, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou nessa quin-
ta-feira (22) o retorno da uti-
lização do espaço covid para 
o Pronto Socorro Infantil de 
Urgência (PSIU).

Em abril, foi defi nido que 
parte da ala superior, onde 
funciona o PS Infantil, se-
ria destinado para o atendi-
mento de leito intermediá-
rio para pacientes covid-19, 
visando a desafogar a alta 
demanda. 

Após quatro meses de uso 
para o enfrentamento covid, 
os enfermeiros, médicos e 
profi ssionais que atuam no 
PS Infantil comemoraram, 

com emoção, o retorno da 
utilização do espaço, que 
iniciou as atividades em ju-
lho de 2019.

“Estamos monitorando a 
queda dos números de lei-
tos e felizmente já anuncia-
mos algumas medidas como 
o retorno do atendimento 
de urgência na UPA do Ara-
retama e hoje damos mais 
um passo devolvendo todo 
o espaço para o atendimen-
to infantil de urgência no 
nosso PS”, afi rmou a secre-
tária de Saúde, Ana Cláudia 
Macedo.

Todo o espaço recebeu 
uma rigorosa desinfecção e 
nessa quinta-feira o público 
infantil voltou a ser atendi-
do no local.

Pronto Socorro Infantil 
retoma atendimento em 
espaço destinado para 
atendimento de Covid
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Tabela I - Acréscimo 

01.01.61 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL 
01.01.61 | 15.452.0009.2030 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00 
1341 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.728,11 

 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 312.0000 | 3.3.90.39.00 
1344 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1345 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.17.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
01.17.10 | 04.122.0004.1003 | 01 | 312.0000 | 4.4.90.52.00 
1342 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 390,00 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total Geral 6.120,11 
Tabela II - Anulação  

01.01.61 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL 
 

01.01.61 | 15.452.0009.2030 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00  

661   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                          -5.728,11 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00  

372   3.3.90.30.00 Material de Consumo                                                -1,00 

 
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.39.00 

 

375   3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                                -1,00 

01.17.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

01.17.10 | 04.122.0004.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00  

1086 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                             -390,00 

Total Geral -6.120,11 
  

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5985, de 17 de maio de 2021.
Dispõe sobre a alteração de aplicação da despesa.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6391, 
de 18 de dezembro de 2020, na necessidade de alterar a aplicação da 
despesa com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a aplicação da despesa constante 
na Lei nº 6391, de 18 de dezembro de 2020, com a redução das
despesas discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 6.120,11 (seis mil, 
cento e vinte reais e onze centavos).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2021.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, 
em 17 de maio de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 
 

Tabela I - Acréscimo 

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 02 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1350  3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 02 | 301.0001 | 3.3.90.30.00 
1352  3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 312.0000 | 3.3.90.30.00 
1349  3.3.90.30.00 Material de Consumo 1,00 

 

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 02 | 302.0001 | 4.4.90.52.00 
1353  4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 05 | 800.0002 | 4.4.90.52.00 
1354  4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1,00 

 

01.10.70 DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 91 | 302.0000 | 3.3.50.39.00 
1347  3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,00 

 

01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0009 | 3.3.50.39.00 
1348  3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Total Geral 7,00 
Tabela II - Anulação  

01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
 

01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00  

371   3.3.90.30.00 Material de Consumo                                            -2,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL 
 

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 302.0000 | 4.4.90.52.00  

382   4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                            -2,00

 
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.30.00 

 

387   3.3.90.30.00 Material de Consumo                                            -1,00

01.10.70 DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

01.10.70 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.50.39.00  

813   3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            -2,00

Total Geral -7,00 

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5.989, DE 08 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos do artigo 7º da Lei nº 6391, de 18 
de dezembro de 2020, na necessidade de alterar a fonte de recurso com o 
objetivo de viabilizar a execução das ações do Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante na 
Lei nº 6391 de 18 de dezembro de 2020, com a redução das despesas 
discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 7,00 (sete reais).
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, 
em 08 dejunho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

01.05.10 | 04.122.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.93.00
946 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 74.400,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01.09.20 | 12.361.0010.2007 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.46.00
1264 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 147.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.00
286 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.200.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2110 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00
1203 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 17.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.122.0017.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
501 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 60.000,00

01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

01.15.30 | 08.244.0015.2075 | 01 | 312.0000 | 3.3.90.39.00
1351 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 130.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.392.0013.2054 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
758 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00

1.678.400,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.05.10 GABINETE  DO SECRETÁRIO

01.05.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
106 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -74.400,00

01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.11.00
983 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -350.000,00

01.09.20 | 12.365.0010.2007 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.32.00
988 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -101.000,00

01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0001 | 3.1.90.11.00

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

998 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -80.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.13.00
303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -345.000,00

01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0001 | 3.1.90.13.00
1012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -425.000,00

01.09.40 | 12.367.0003.2086 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.00
329 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais -46.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -17.000,00

01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.13.10 | 04.121.0017.2092 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
492 4.4.90.51.00 Obras e Instalações -60.000,00

01.15.10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -41.000,00

01.15.30 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

01.15.30 | 08.244.0015.2074 | 01 | 510.0000 | 3.3.50.39.00
617 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -89.000,00

01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA

01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
743 3.3.90.30.00 Material de Consumo -15.000,00

01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
744 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -10.000,00

01.17.20 | 13.392.0013.2050 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
753 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -25.000,00

-1.678.400,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5999, de 24 de junho de 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6391, de 18 de 
dezembro de 2020, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 1.678.400,00 
(um milhão seiscentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), para 
atender as dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos
provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II, em 
conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 
de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2021.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, 
em 24 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Suplementação

01.02.11 PROCURADORIA JURÍDICA

01.02.11 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
670 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 16.000,00

01.03.40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
01.03.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
1220 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 27.000,00

01.03.50 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.03.50 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
1227 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 41.000,00

01.05.30 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

01.05.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
124 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.06.40 DEPARTAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO

01.06.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
179 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.000,00

01.07.10 GABINETE DO SECRETÁRIO

01.07.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
187 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0003.2006 | 01 | 302.0000 | 3.1.90.16.00
380 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 32.000,00

01.12.40 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
01.12.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
487 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS

01.13.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
511 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000,00

01.17.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO

01.17.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
768 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00

127.000,00Total Geral
Tabela II - Anulação

01.11.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

01.11.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
443 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil -127.000,00

-127.000,00Total Geral

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 6003, de 30 de junho de 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6391, de 18 de dezembro
de 2020, artigo 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento Financeiro e Contábil da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 127.000,00 
(cento e vinte e sete mil reais), para atender as dotações orçamentárias 
constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos
provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II, em 
conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 
de 17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2021.

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

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos,
 em 30 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO – 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 

CONSELHO GESTOR DO PARqUE 
NATURAL TRABIJU

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares 
e Suplentes do Conselho Gestor do Parque 
Natural Municipal do TRABIJU - CGPNMT, 
convocados a participarem e toda a população 
convidada a participar da “3ª Reunião Ordinária 
de 2021”, a ser realizada em data e local 
abaixo, para interação e discussão da pauta a 
seguir:

01 – Chamada;
02 - Informes;
03 – Apreciação do Regimento Interno do 
Conselho;
04 – Parecer da regularização Fundiária;
05 - Relatório das câmaras técnicas;
06 - Relatório bimestral de ocorrência;
07 - Recurso da câmara de compensação 
ambiental;

CONSIDERANDO que no âmbito nacional 
várias leis, decretos e outras normas que foram 
promulgadas para o enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (covid-19), a reunião será realizada 
online, conforme dados abaixo:

Data: 29/07/2021 (quinta-feira)

Horário: Primeira chamada: 15:00h / Segunda 
chamada: 15:15h

Local: Sala Virtual do Aplicativo Meet Google 
(gratuito)
LINK: meet.google.com/eyi-rqwa-zss

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2021.

RAFAEL RIBEIRO CAVALCANTE 
DE SOUZA

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE – CONDEMA

Deliberação CONDEMA nº 004/2021, de 16 
de julho de 2021
6º Reunião Ordinária da Plenária do 
CONDEMA – 2021

Prorroga os trabalhos da Câmara Técnica – 
CT de Regularização Fundiária, considerando 
a necessidade de acompanhar e orientar a 
Política Pública de Regularização Fundiária no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba/SP.

O Conselho de Defesa do Meio Ambiente do 
Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, 
no exercício de sua competência legal, e
Considerando a necessidade de acompanhar 
e orientar a Política Pública de Regularização 
Fundiária no âmbito do Município de 
Pindamonhangaba/SP.
Considerando as “Orientações gerais para 
regularização ambiental de Núcleos Urbanos 
Informais Específicos - REURB-E” elaborado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Considerando a Resolução CONDEMA nº 002, 
de 10 novembro de 2020, resolve:

Art. 1 – Prorrogar por mais 04 (quatro) meses, 
a contar de julho de 2021, os trabalhos da 
Câmara Técnica de Regularização Fundiária.

Art. 2 – Esta Deliberação entra em vigor na data 
de sua publicação.

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba

Gestão 2020 / 2022

PREFEITURAMUNICIPALDEPINDAMONHANGABA
ESTADODESÃOPAULO

DECRETO Nº 5.980, 13 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso I do art. 6º,
DECRETA: 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 531.673,68 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e oito 
centavos) no Gabinete do Prefeito e na Secretaria Municipal de Saúde, em função do superávit financeiro 
apurado em 2020 e adequação de ações neste exercício. A classificação orçamentária será:
01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.50 Fundo Social de Solidariedade
2079 Fundo Social de Solidariedade
08.244.0015.93  3.3.90.39– Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (1333)                   R$        230.000,00
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
1012 Investimento e Modernização da Atenção Básica
10.301.0014.95  4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (1346)              R$         54.361,15
10.30 Departamento de Atenção Especial
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.95  4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (1286)            R$         159.811,62
2057 Manutenção da Atenção Especializada
10.302.0014.95  4.4.90.93– Indenizações e Restituições (1343)                            R$           87.500,91
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o superávit 
financeiro apurado nas contas a saber:

I Convênio Aquisição Equipamentos Saúde 001 0574-6 57515-1 R$      25.764,87 
II Convênio Equipamentos Saúde 001 0574-6 59155-6 R$      28.402,33 

III FMS/ Aquisição Equipamento e Mat. 
Permanente 001 0574-6 59456-3 R$           193,95 

IV Fundo Social de Solidariedade 001 0574-6 130132-2 R$    230.000,00
V FMS Invest. SUS 001 0574-6 64113-8 R$      87.500,91 
VI Conv. UPA Araretama 001 0330-1 624030-9 R$      76.038,41 
VII Conv. UPA Cidade Nova 001 0330-1 624031-7 R$      83.773,21 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2021.

Dr. Isael Domingues                                     
Prefeito Municipal                                         

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 13 de maio de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 6.000, 24 DE JUNHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº. 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inciso I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento 
de Atenção Básica à Saúde e no Departamento de Atenção Especial, conforme Resolução SS – 86, 
de 04 de junho de 2021, que estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual 
de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao Programa 0930 – Atendimento 
Integral e Descentralizado no SUS /SP, decorrentes de Emendas Impositivas, para o financiamento 
de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e dá providencias correlatas. 
A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2059 Manutenção de Atenção Básica
10.301.0014.02  3.3.90.30– Material de Consumo (1352)                                         R$    300.000,00
10.30 Departamento de Atenção Especial
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.02  4.4.90.52– Material de Consumo (1353)                                         R$    300.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Estadual de Saúde.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2021.                   
Dr. Isael Domingues                                       Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca

                   Prefeito Municipal                                        Secretário de Finanças e Orçamento                   
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 24 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 6.006 DE 06 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 143.616,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, conforme Portaria GM/MS nº. 1135, 
de 2 de junho de 2021 do Ministério da Saúde, que libera, em caráter excepcional, a transferência 
de recurso financeiro para custeio de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento 
exclusivo dos pacientes da COVID-19 de Estados e Municípios. A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção de Atenção Especializada
10.302.0014.05  3.3.90.30– Material de Consumo (1349)                                 R$    143.616,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 6.007 DE 06 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6.391, de 18 de dezembro de 2020, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde, 
no Departamento de Atenção Especial, conforme Portaria GM/MS nº. 947, de 11 de maio de 2021, 
que autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes 
COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos, e 
Portaria GM/MS nº. 1059, de 24 de maio de 2021 que libera, em caráter excepcional, a transferência 
de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e 
Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. A classificação orçamentária será:
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
2057 Manutenção de Atenção Especializada
10.302.0014.05  3.3.50.39– Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (1258)     R$    576.000,00
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Fundo 
Nacional de Saúde.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021.

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

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.576, DE 28 DE JUNHO DE 2021
.                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com os incisos I e II do art.11 da Lei n.º 2.626 de 19.12.92, 
RESOLVE 
Art. 1º Retificar a alínea a, inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.666, de 16 de junho de 2021, 
que constituiu o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA, que passa a vigorar com a seguinte composição: 
“I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
. . . 
h) Secretaria de Governo e Serviços Públicos 
    - Titular: Talita Aparecida da Silva 
    - Suplente: Lucinéia de Fátima Barbosa de Oliveira” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda 
Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 
28 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.577, 
DE 28 DE JUNHO DE 2021.                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o inciso I e II do 
Art. 5º da Lei nº 4.985, de 10.11.2009, 
RESOLVE 
Art. 1º Retificar as alíneas e e f, inc. II do art. 1º 
da Portaria Geral nº 5.549, de 17 de maio de 
2021, que constituiu o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, para o biênio 2021-2023, que 
passa a vigorar com a seguinte composição: 
“II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL:
 . . . 
e) GRUPO DE MULHERES DO BRASIL 

NÚCLEO TAUBATÉ
 ... 
Suplente: Izabel Alves dos Santos 
f) PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO - CIDADE 
NOVA
 . . . 
Suplente: Elizeth de Siqueira Silva Reis” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2021. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda 
Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos em 28 de junho de 2021.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.584, DE 06 DE JULHO DE 2021
.                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Municipal do Bicentenário da Independência, e designar os senhores 
a seguir indicados para integrá-la:
I- Alcemir José Ribeiro Palma – Secretario de Cultura e Turismo;
II- Alexandre Pereira Costa – Secretário Adjunto de Governo e Serviços Públicos
III- Fábio de Oliveira Vieira – Diretor de Turismo
IV- Jálissem Pereira Duarte – Diretor de Captação de Recursos
V- Pedro Henrique Motta Ribeiro – Diretor de Serviços Públicos
VI- Rodrigo de Souza Godoi – Assessor de Gabinete
VII- Rodrigo Lóssio Ferreira – Chefe de Gabinete
VIII- Raphael Guedes Maia - Representante do Exército Brasileiro
IX- Ana Maria Guimarães Iadeluca – Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba
X- Jose Luiz Gândara Martins – Conselho  Municipal de Patrimônio Histórico, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba.
Art. 2º A comissão tem por finalidade coordenar e desenvolver as atividades relativas às comemorações 
do Bicentenário da Independência no Município de Pindamonhangaba.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.578, DE 05 DE JULHO DE 2021.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Fabiana Fátima de Freitas, Auxiliar de Enfermagem, para substituir a Gestora 
de Unidade, Sra. Fernanda Batista César Hasman, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 12 a 26 de julho de 2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de julho de 2021.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores 
conselheiros titulares e suplentes, do Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a 
participarem, e entidades, trabalhadores, usuários 
e demais representantes da sociedade civil 
convidados a participarem, na data abaixo, da “8ª 
Reunião Extraordinária de 2021”, cuja pauta vem 
a seguir:
Pauta: - Prestação de Contas / 1° semestre de 
2021 - DRADS;
Dia:  27/07/2021 (terça-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online – acesso pela plataforma 
virtual Google Meet
Link:https:/ /meet.google.com/twe-keug-
gkk?hs=122&authuser=4

Diego Matheus Araujo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

Lembrando aos conselheiros que não puderem 
participar (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua 
falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

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 Nº 104/2021 (PMP 5328/2021) 
Para “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos 
motociclísticos, em manutenções preventivas e 
corretivas para as motocicletas pertencentes à 
frota oficial da prefeitura de Pindamonhangaba”, 
com recebimento dos envelopes até dia 
04/08/2021 às 14h e início sessão às 14h30.  

Todos os editais estarão disponíveis no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br para 
pregões eletrônicos). Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.
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Departamento de Turismo faz visita 
técnica no Acampamento Pumas

Edital do ‘Mestre Cultura 
Viva’ prossegue aberto 
até o dia 16 de agosto

Nesta semana, o Departa-
mento de Turismo da Prefei-
tura de Pindamonhangaba fez 
uma visita técnica no Acam-
pamento Pumas. O secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, e o diretor de 
Turismo, Fábio Vieira, estive-
ram presentes com a van da 
equipe, que opera como Centro 
de Informações Turísticas. 

Um dos mais tradicionais e 
antigos do Brasil, fundado em 
1960, o Acampamento Pumas 
fica localizado no bairro Bon-
sucesso (ao lado da parada 
EFCJ São Judas Tadeu).

A equipe de Turismo foi re-
cepcionada pelos diretores sr. 
Izidoro de Campos Luiz e Juça-
ra Silva de Campos Luiz, e coor-
denadores Ricardo Augusto Sil-
va de Campos Luiz e Fernanda 

Cristina Silva de Campos Luiz. 
De acordo com o secretário 

adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, as visitas téc-
nicas buscam fazer um mape-
amento das atrações turísticas 
do município, com o objetivo 
de fomentar o retorno das ati-
vidades quando a pandemia 
permitir. “Nossas visitas técni-
cas têm o objetivo de conhecer 
de perto os locais que Pinda 
tem a oferecer e também apre-
sentar nossa proposta de um 
novo turismo. No Pumas, pu-
demos observar as atividades 
sendo realizadas com crianças 
de várias cidades do Brasil, em 
um dia muito especial, pois es-
tão felizes com a volta gradual 
das atividades depois de um 
longo período de pausa”, fina-
liza Ricardo Flores.

A secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba refor-
ça que está aberto o edital 
“Mestre Cultura Viva”. As 
inscrições estão abertas 
desde 9 de junho e encer-
ram dia 16 de agosto. 

A iniciativa visa a insti-
tuir uma política de trans-
missão dos saberes e fa-
zeres de tradição oral em 
diálogo com a comunidade, 
para o fortalecimento da 
identidade e ancestralida-
de do povo brasileiro por 
meio de reconhecimento 
político, econômico e socio-
cultural daquelas pessoas 
consideradas mestres de 
tradição oral.

O concurso selecionará 
cinco mestres, sendo estes, 
pessoas com mais de 60 
anos, que se reconheçam e/
ou sejam reconhecidas por 
sua própria comunidade 
como herdeiras dos sabe-
res e fazeres da tradição 
oral. Cada um dos 5 selecio-
nados receberá os prêmios 
de R$2.000,00 (dois mil re-
ais) e Certificado de Mestre. 

Os interessados devem 
preencher o formulário de 
inscrição no link no site da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, clican-
do em Secretarias, opção 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, clicando no selo ao 
final da página. 

Os candidatos devem ter 
a partir de 60 anos de idade 
e residir há, no mínimo, 2 
anos em Pindamonhanga-
ba para realizar a inscrição. 
Os documentos necessários 
são: uma cópia simples do 
documento de identidade 
R.G. com foto; uma cópia 
do CPF ou documento de 
identidade que contenha o 
número do CPF; um com-
provante de residência que 
deverá estar constituído e 
estabelecido no município 
pelo período mínimo de 
dois anos; uma Indicação 
de conta bancária aberta, 
em nome do inscrito ou 
seu representante legal, 
para depósito da possível 

premiação; se for o caso, o 
documento de identifica-
ção do responsável legal 
pela inscrição do Mestre, os 
anexos do Edital e o Currí-
culo Completo e Portfólio 
do proponente, candidato a 
Mestre.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser entregues e 
protocoladas até o dia 16 de 
agosto, nos dias úteis, das 
9h às 16h, no Departamen-
to de Cultura, localizado na 
Travessa Rui Barbosa, 47 
– Centro, ou enviada para 
o e-mail cultura@pinda-
monhangaba.sp.gov.br, em 
um único PDF, com o as-
sunto “Inscrição Edital de 
Mestres”. 

Cada mestre poderá ins-
crever-se com apenas uma 
iniciativa, que se relacione 
às expressões e manifesta-
ções das culturas populares 
e tradicionais de qualquer 
gênero, etnia ou crença. 
Ex.: Mestres de Congada, 
Moçambique, Folias de 
Reis, São Gonçalo, Catira, 
Capoeira, Jongo, violeiros, 
benzedeiras, cultivadores 
e conhecedores das ervas 
medicinais e dos alimentos, 
tecelões, construtores de 
instrumentos, objetos, Ces-
taria, Selaria, escultores de 
Figuras ou objetos de bar-
ro, madeira, etc.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir Palma, 
lembra da importância de 
se valorizar os saberes po-
pulares, pois são eles que 
contribuem para a forma-
ção de nossa identidade 
cultural. “Normalmente, 
a história e a cultura aca-
bam lembrando-se de pes-
soas que são renomadas 
e já reconhecidas. Entre-
tanto, nossa cidade tem 
muitos personagens que 
precisam ser valorizados, 
que trazem consigo tradi-
ções e costumes que foram 
formando nossa identida-
de ao longo das gerações, 
como por exemplo, o ven-
dedor de biju ou a ben-
zedeira”, finaliza Alcemir 
Palma.

Secretaria de Cultura e Turismo 
continua exibições do acervo 
“Memória Viva” até o fi m de julho

Em comemoração aos 316 
anos de emancipação político
-administrativa de Pindamo-
nhangaba, o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina compartilha 
o acervo de vídeos do “Memó-
ria Viva”, que conta com per-
sonagens que fizeram, enri-
queceram e guardaram a rica 
história da cidade. Nas entre-
vistas, as personalidades da 
cidade contam sua história e, 
ao mesmo tempo, um pouco 
da história de Pindamonhan-
gaba através de seu olhar. As 
publicações iniciaram no dia 
12 de julho, às 19 horas, e se-
guirão o calendário de pos-
tagens às segundas, quartas 
e sextas-feiras, no canal do 
Youtube da Prefeitura. Os ví-
deos serão postados até 30 de 
julho.  

Na segunda-feira (26), será 
a vez do vídeo de entrevista 
com José Renato Guaycuru 
San Martin. Natural de Pin-
damonhangaba, filho de João 
José San-Martin e Eularina 
Guaycuru San-Martin. Casado 
com Maria Rezende San-Mar-
tin. Estudou no Externato São 
José, no Ginásio Municipal de 
Pindamonhangaba e no Colé-
gio Estadual de Taubaté. For-
mou-se em Engenharia Civil 
pela Escola de Engenharia 
Mackenzie, e logo retornou 
para Pindamonhangaba. 

João José San-Martin, pai 
de José, era farmacêutico e 
possuía uma farmácia nesta 
cidade.

Autor do Logotipo da Uni-
versidade de Taubaté e do 
Livro de desenhos a bico-de
-penas “Pelas Velhas Ruas de 

Pindamonhangaba”, os dese-
nhos mostrando velhas ruas 
de Pindamonhangaba, inspi-
rados em antigas fotografias, 
trouxeram ao autor e sem 
dúvida a todos os leitores 
sentimentos de uma grande 
saudade.

Na quarta-feira (28), será 
exibido o vídeo de Nelson 
Pesciotta. Natural de Campi-
nas, São Paulo. Filho de imi-
grantes italianos seu Gene-
roso Pesciotta e Dona Emília. 
Residiu no Jardim da Casca-
ta, casa antiga, vida simples, 
porém tranquila. Estudou no 
Externato São José e fez fa-
culdade de Pedagogia e Filo-
sofia.

Por escrever muito bem, 
tornou-se, por acaso, jorna-
lista em 1945. Em Pindamo-
nhangaba é carinhosamente 
lembrado como o estimado 
professor do Instituto de Edu-
cação João Gomes de Araújo 
(atual Etec – escola técnica).

Como jornalista, junta-
mente com Rômulo Campos 

D’Arace, fundou o inesque-
cível jornal 7 Dias e também 
foi colaborador do jornal Tri-
buna do Norte.

Encerrando a próxima 
semana, na sexta-feira (30), 
será a vez do vídeo de Re-
nato Teixeira. Neste vídeo, 
ele nos apresenta ótimas 
lembranças de Pindamo-
nhangaba, falando sobre o 
Mercado, o Trem, o Haras 
Paulista, o Campo de Con-
centração, os alemães e o 
crescimento da cidade.

Natural do Rio de Janeiro, 
em 1930, com 4 anos, mudou-
se para São Paulo. Cursou 
Engenharia na Faculdade 
Mackenzie. Em 1934, seu pai 
comprou uma fazenda em 
Pindamonhangaba, ano em 
que passou a frequentar a 
cidade. Na fazenda gostava de 
pescar e andar a cavalo e na ci-
dade frequentava o Bar do Ar-
thur, uma pessoa muito simpá-
tica que reunia muitas pessoas, 
na esquina dos Andradas com 
a Deputado Claro César.

Divulgação

José Renato Guaycuru San Marti n
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“Pindamonhangaba 
iluminando sua história”

Julho é mês de festa em Pindamo-
nhangaba, com a comemoração do 
aniversário de emancipação polí-
tico-administrativa da Princesa do 
Norte. Em homenagem a esta data, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, lança o proje-
to “Pindamonhangaba iluminando 
sua história”. 

Integram o projeto um show 
com sincronização de iluminação 
e sonorização de cinco locais re-
levantes para a história da cida-
de, que, principalmente devido à 
pandemia da covid-19 (para evitar 
aglomeração), são uma surpre-
sa para o público e transmitidas 
somente por meio de live no face-
book da Prefeitura, entre 19h30 e 
20 horas. Nesta semana, as apre-
sentações foram na segunda-feira 
(19), iniciando pelo Palacete 10 de 
Julho, na terça-feira (20), no inte-

rior da igreja Matriz e na quarta-
feira (22), na fachada do Parque 
da Cidade. 

Para a próxima semana estão 
previstos mais dois locais, sendo 
um na segunda-feira (26), no distri-
to de Moreira César, e o último na 
quarta-feira (28), na região central 
da cidade. 

O projeto culmina com um vídeo 
sobre a história desses locais, a ser 
apresentado no dia 31 de julho, no 
facebook da Prefeitura, encerrando 
o mês de comemoração dos 316 
anos de aniversário. 

“Devido à pandemia, tivemos que 
nos adaptar e usar a criatividade 
para homenagear Pindamonhanga-
ba em seu mês de aniversário. Esses 
são os primeiros locais abrangidos 
pelo projeto”, explicou o secretário 
de Cultura e Turismo da Prefeitura, 
Alcemir Palma.

Parabéns!

Para Terezinha, telefonista 
da Prefeitura, que completa-
rá mais um ano de vida neste 
sábado, dia 24. ‘Que você siga 
sempre com esse seu carisma 
atendendo a população. De-
sejamos um feliz e iluminado 
aniversário’. São os votos de 
toda a sua família e dos colegas 
de trabalho.

Chuvas de 
bênçãos

Quem apaga velinhas 
no próximo domingo, dia 
25, é a Conceição Almeida, 
a Con (Gabinete). Todos os 
seus amigos e a sua famí-
lia, em especial, os filhos 
Marcus e Ana Flávia; e o 
neto Miguel, desejam mui-
ta luz, saúde e alegria. 

Novo ciclo 

No próximo 
dia 26, a profes-
sora e diretora do 
colégio Mestre de 
Pindamonhanga-
ba, Vânya Dulce 
D’Arace Maciel 
celebra mais uma 
primavera. Toda 
a sua família, seus 
amigos, alunos e 
ex-alunos a cum-
primentam pela 
data, desejando 
muita luz, saúde e 
bênçãos. 

Em 
família  

Quem 
celebrou mais 
um ano de vida 
nessa quinta-
feira (22) foi a 
Larissa Mon-
teiro. Saúde, 
sabedoria e 
muita paz são 
os votos do seu 
esposo Júlio 
‘Fantasma’; 
dos seus filhos 
Kadu, Isabela e 
Luiz Augusto; 
e de todos os 
seus familiares 
e amigos.

Bênçãos infinitas 

Na vida da Sandra Cardoso (Associação dos Servidores Municipais) 
que celebra mais uma primavera nesta sexta-feira, dia 23. Toda a sua 
família e amigos, em especial a equipe da ASPMP desejam um novo ano 
cheio de luz, de saúde e de alegria.  

Tudo de bom

Para Lourdes Vieira, a 
Lurdinha (Semelp) que com-
pletou mais um ano de vida 
no último dia 20 de julho. 
Ela recebe os parabéns e o 
desejo de muitas bênçãos e 
alegria dos familiares e dos 
amigos, em especial a equi-
pe da secretaria Municipal 
de Esportes.   
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