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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO -  SECRETARIA DE SAÚDE 

COMUNICADO
 A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 
comunica à população que desde o dia 01 de setem-
bro de 2021 está em novo endereço: 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1734 – 
Alto do Cardoso

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULISTANA PAPÉIS EIRELI, representada por 
SEVERINO TIAGO FELIX, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, 
e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 930.074,60 em 13/09/2021, além das 
despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 
734-4843.003.00000262-2, emitida em 21 de março de 2017, garantida por alienação fiduciária 
registrada sob nº 17 na matrícula nº 45.185, tendo por objeto o imóvel situado na RUA DOUTOR 
ELOY CHAVES N° 25, TABAÚ, NESTA CIDADE, CEP 12403-080. O prazo para pagamento da 
dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

        
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 437, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  
      
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa da Sra. Katia Aparecida Ribeiro, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
012/2018 - Processo Interno 22310/2018 e Processo Interno 8729/2018, instaurado pela Portaria 
Interna nº 10.583, de 27/09/20 18.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 432, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, Resolve CESSAR a NOMEAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, nomeada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sra. Hilda Maria de Freitas, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
002/2017-Processo Interno 25194/2016, instaurado pela Portaria Interna nº 10.111, de 25/04/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 433, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a NOMEAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, nomeada com o fi m específi co de 
atuar na defesa do Sr. Pedro Luiz de Souza, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
001/2012-Processo Interno 4142/2012, instaurado pela Portaria Interna nº 9087, de 08/02/2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 434, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Ailton Domingos da Silva, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
005/2020-Processo Interno 4122/2019, instaurado pela Portaria Interna da Secretaria Municipal de 
Administração nº 048, de 24/09/2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 435, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de 
atuar na defesa do Sr. Wagner da Motta, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
010/2017-Processo Interno 5061/2017, instaurado pela Portaria Interna nº 10.153, de 29/06/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 436, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Thiago Luperni de Souza Dias, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 
005/2018-Processo Interno 26656/2016, instaurado pela Portaria Interna nº 10.322, de 15/01/2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 438, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.  

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência 
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020,  Resolve CESSAR a DESIGNAÇÃO 
da servidora pública municipal Marineide Viana da Silva, designada com o fi m específi co de atuar 
na defesa do Sr. Oziel Lemes, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2019 - 
Processo Interno 29.382/2017, instaurado pela Portaria Interna nº 10.715, de 09/04/2019.
 Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14 de setembro de 2021.
SMA/egga/memo 32.767/2021.

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 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2021 (PMP 7026/2021) 
Para “aquisição de mobiliário urbano com equipamentos”, com recebimento das propostas até dia 
29/09/2021, às 08h e início da disputa às 09h.  

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.

Governo Estadual de São 
Paulo anunciou nesta quarta-
feira (15) o “Retoma SP”, pro-
grama de meio bilhão de reais 
em investimentos para os se-
tores mais afetados durante a 
pandemia da Covid-19. Dentre 
as principais medidas estão a 
redução do ICMS de bares e 
restaurantes para 3,2% e a cria-
ção do “Linha Nome Limpo”, 
com crédito especial de R$ 100 
milhões para empresários que 
fi caram com o nome sujo por 
causa da pandemia.

“Tenho grande respeito por 
esse setor, pelos empreendedo-
res que são lutadores, entusias-
tas da sua profi ssão, e também 
os milhares de trabalhadores 
que atuam em todo o estado de 
São Paulo. O ‘Retoma SP’ é um 
programa com mais de meio 
bilhão em investimentos para 
a retomada econômica”, disse o 
governador.

O “Retoma SP” é uma inicia-
tiva que levará às 16 regiões ad-
ministrativas do estado a maior 
oferta de serviços e programas 
para impulsionar a economia 
das cidades paulistas, com R$ 
520 milhões em investimentos. 
O primeiro evento acontece na 
próxima sexta-feira (17), em 
Campinas, com a apresentação 
de todo o programa e de servi-
ços acessíveis aos setores mais 
afetados na pandemia.

Trabalhadores, desemprega-
dos, estudantes e pequenos em-
preendedores que necessitam 
de auxílio neste momento de 
retomada poderão ter acesso a 
serviços, como Banco do Povo, 
Empreenda Rápido, Bolsa do 
Povo (incluindo Bolsa Trabalho 
e Bolsa Empreendedor), Muti-

SP anuncia redução do ICMS e linha de crédito 
especial para setores afetados na pandemia

Governo Estadual lançou o “Retoma SP”, programa de meio bilhão de reais em investi mentos para os setores mais afetados

rão do Emprego (com apoio dos 
PATs), Poupatempo (serviços di-
gitais), entre outros.

Governador confi rmou a re-
dução do ICMS para bares e res-
taurantes de 3,69% para 3,2%, 
medida que representa uma 
redução de custo de até 13% 
para o setor. A mudança é fruto 
de meses de diálogo entre o Go-
verno de São Paulo e o setor e 
irá benefi ciar 250 mil empresas 
do setor de bares e restauran-
tes que poderão pagar dívidas, 
reinvestir, contratar mais tra-
balhadores e estimular a econo-
mia.

O regime especial de tributa-
ção permitirá, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, a aplicação de 
alíquota de 3,2% sobre a receita 
bruta de bares e restaurantes, 
em substituição ao regime de 
apuração do ICMS. A iniciativa 
representa uma renúncia fi scal 
de R$ 126 milhões pelo Estado. 
“É uma forma de estimular um 
dos setores mais afetados pela 
pandemia”, explicou o Secretá-
rio de Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.

O Governo de São Paulo 
anunciou a criação da nova li-
nha para desnegativação de 
empresas. Trata-se do “Linha 
Nome Limpo”, que vai oferecer, 
a partir de outubro, crédito es-
pecial de R$ 100 milhões para 
empresários que fi caram com 
o nome sujo por causa da pan-
demia possam regularizar sua 
situação.

Bolsa empreendedor
Durante a coletiva, foi anun-

ciado também o Bolsa Empre-
endedor. São R$ 100 milhões 
de investimento para apoiar 

100 mil empreendedores com 
inscrições abertas até domingo 
(19). O programa apoiará autô-
nomos informais em situação 
de vulnerabilidade, priorizan-
do mulheres, jovens, pretos e 
pardos, indígenas e pessoas 
com defi ciência.

O objetivo é impulsionar 
novos empreendimentos, in-
centivar pequenos negócios e 
tirar autônomos da informa-
lidade. Podem se inscrever 
moradores dos 645 municípios 
paulistas, desempregados ou 
informais maiores de 18 anos, 

alfabetizados e sem inscrição 
de CNPJ como empresário, só-
cio ou administrador de pes-
soa jurídica. As inscrições po-
dem ser feitas no site: www.
bolsadopovo.sp.gov.br, clican-
do no ícone “Bolsa do Povo 
Empreendedor”.

ABCR realiza ‘Encontro 
Comunicação e Captação de 
Recursos’ online e gratuito 

COLABORU COM O 
TEXTO: 

Matheus Ramos
A ABCR (Associação Bra-

sileira de Captadores de Re-
cursos) realizará, nos dias 
20 e 21 de outubro, o “En-
contro Comunicação e Cap-
tação de Recursos”, online e 
gratuito.

A principal fi nalidade do 
evento é promover o conhe-
cimento em comunicação 
e mobilização de recursos 
para causas e organizações 
sem fi ns lucrativos.

Com expectativa de parti-
cipação de mais de mil pes-
soas, serão dois dias com 36 
sessões em três salas parale-
las, todas as 36 sessões serão 
transmitidas ao vivo para 
quem se inscrever e par-
ticipar do Encontro. Além 
disso, será possível também 
adquirir antecipadamente o 
ingresso VIP para ter acesso 
aos vídeos das palestras e 
aos slides dos palestrantes, 
além de poder assistir as 
três palestras exclusivas que 
serão ministradas no dia se-
guinte ao evento.

As inscrições (gratuita ou 

VIP) podem ser realizadas 
diretamente no site Sympla.
com.br. 

Captação de Recursos
* Mais de 10 milhões cap-

tados por ano! Diversifi can-
do fontes de recursos no In-
terior do Brasil

* Recursos públicos: Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário

* Devo investir em um 
Fundo Patrimonial para a 
organização?

* Telemarketing: quais os 
segredos desta poderosa es-
tratégia de captação?

* 5 dicas para converter 
doadores cara a cara para 
ONGs pequenas

* Conheça o poder das fer-
ramentas de planejamento

* Carreira na profi ssão: a 
trajetória de uma captadora

* Compliance na Captação 
de Recursos

* Construindo um projeto 
incentivado de excelência

Comunicação
* Como ampliar o alcance 

da sua ONG nas Redes sociais
* O que não pode faltar no 

site da ONG

* Usando os materiais do 
Dia de Doar na sua campanha

* Assessoria de Impren-
sa, Media Training e outras 
dicas

* 10 mil dólares do Google 
para ONGs

* Implementando uma 
campanha de marketing de 
causas

* Como elaborar um rela-
tório de atividades

* Aprendendo a usar o 
Canva

* Boas dicas para uma 
campanha de fi nanciamento 
coletivo

Palestras VIP
* 10 dicas de captação 

com grandes doadores de 
alto valor

* O que é a doação de le-
gados

* O PIX alavancando a 
captação

Patrocinadores já con-
firmados: Criando, Everest 
Fundraising, Marcelo Es-
traviz Rodrigues, Sociat, 
Surya Projetos e Tools-
4Change.

Mais informações em: 
https://captadores.org.br/


	TN1604

