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Com 17 emendas confi rmadas, 
Plano Diretor Participativo

tem aprovação unânime  dos 
vereadores de Pindamonhangaba

Outro projeto da Ordem do Dia que dispõe sobre as regras para 
comércio ambulante em vias e áreas públicas foi adiado por 7 dias

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Extrato de Contrato - 2021

CONTRATANTE: CÂMARA 
DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: UNIMED DE 
PINDAMONHAN-GABA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO     CNPJ: 
47.565.155/0001-39.

CONTRATO Nº 09/2021 – Processo 
de Compra nº 72/2021 – Dispensa de 
Licitação. Lei Federal 14.133/2021, 
artigo 75, inciso II, e, subsidiariamente 
pelo Código Civil Brasileiro.

OBJETO: Prestação de serviço para 
execução do Programa de Prevenção de 
Riscos no Ambiente de Trabalho (PPRA) 
e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), contendo 
a contratação de realização de Consultas 
Assistenciais, Exames Ocupacionais, 
Acuidade Visual, Audiometria, EEG e 
ECG.

Valor total: R$ 5.420,00 (cinco mil, 
quatrocentos e vinte reais) durante seu 
período de vigência.

Prazo: 12 (doze) meses.

Correção: Na edição do dia 24 
de novembro, a informação 
correta da legenda da foto é 
de que o suplente de vereador, 
Francisco Gonçalves César 
Costa - Chicão César (PV) 
substituiu o vereador 
Renato Cebola por apenas 
4 dias durante a sua licença 
médica.

Os vereadores de Pin-
damonhangaba realiza-
ram nesta segunda-feira, 
dia 29 de novembro, no 
período da tarde, a 43ª 
Sessão Ordinária. A ple-
nária ocorreu no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin” 
e a Ordem do Dia apon-
tava para a votação de 2 
importantes projetos. Um 
Projeto de Lei do Executi-
vo acabou sendo incluído 
na pauta dos trabalhos 
oficiais da sessão ordi-
nária. Dos projetos, dois 
foram aprovados pelos 
parlamentares e um foi 
adiado por uma semana.

Plano Diretor 
Participativo
O primeiro projeto da 

pauta de votação foi o 
Projeto de Lei Comple-
mentar n° 02/2020, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre a 
revisão do Plano Diretor 
Participativo”. Após audi-
ências públicas, o PLC nº 
02 recebeu 17 Emendas 
(n°s 16, 17, 18, 22, 24, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 e 38) e to-
das foram aprovadas pelo 
plenário. Em seguida, 
com as emendas confir-
madas em votação unâni-
me, o Projeto também foi 
aprovado por 10 votos a 
zero.

Assim, o projeto apro-
vado determina que, pelo 
artigo 1º, fica revisado o 
Plano Diretor Participa-
tivo (PDP) de Pindamo-
nhangaba, fundamenta-
do nos artigos 30, 182 e 
183 da Constituição Fe-
deral, no capítulo II da 
Lei Federal nº 
1 0 . 2 5 7 / 2 0 0 1 
- Estatuto das 
Cidades e no 
artigo 35, in-
cisos IV e V da 
Lei Orgânica 
de Pindamo-
nhangaba. De 
acordo com o 
PLC aprovado, 
os eixos es-
t r u t u r a d o r e s 
do Desenvol-

vimento Municipal são a 
“Ocupação territorial pla-
nejada e sustentável” e 
“Promoção e fomento da 
diversidade econômica”. 
Na ocupação territorial 
planejada e sustentável, 
os objetivos são: ocu-
par o território de forma 
planejada, equilibrada e 
sustentável, como foco no 
modelo de cidade com-
pacta, induzindo a ocupa-
ção dos vazios urbanos e 
direcionando a expansão 
urbana; promover e re-
gularização fundiária, de 
modo a integrar os nú-
cleos urbanos informais 
ao contexto legal da ci-
dade, garantindo a qua-
lidade urbana ambiental, 
estruturar o sistema de 
mobilidade, contribuindo 
para o acesso universal e 
para o fortalecimento da 
vitalidade urbana, apoia-
da no conceito de cida-
de funcional e nos meios 
de transporte coletivo 
e não motorizados, en-
tre outros. Já no eixo da 
Promoção e fomento da 
diversidade econômica, 
as metas são: valorizar a 
produção econômica e o 
bem-estar da população 
rural, fortalecendo as ati-
vidades agropecuárias e 
possibilitando o desen-
volvimento do empre-
endedorismo e as novas 
cadeias produtivas, fa-
vorecendo a organização 
dos produtores rurais em 
suas diversas formas, tais 
como o cooperativismo e 
associativismo; fortale-
cer o turismo local, com 
a articulação dos seg-
mentos disponíveis no 

município, promovendo 
a cidade como destino 
turístico integrado ao 
contexto regional e di-
versificar a dinâmica do 
setor industrial existente, 
estimulando a instalação 
de empresas com foco 
na inovação, tecnologia e 
responsabilidade social.

Na mensagem envia-
da ao Poder Legislativo, 
o Prefeito argumentou 
que “a atualização do PDP 
permitiu trazer uma série 
de novos conceitos e ins-
trumentos urbanísticos 
de planejamento territo-
rial, que vem sendo pro-
postos e experimentados 
em grandes capitais e 
cidades brasileiras”. Se-
gundo o perfeito, “há a 
convicção de que a busca 
por melhores condições 
e qualidade de vida para 
toda a população está 
contemplada na propo-
situra (PLC 02/2020) de 
todo o conjunto dos ins-
trumentos legais e admi-
nistrativos com o futuro 
do município”. 

Projeto tem 
votação adiada
Na sequência da Or-

dem do Dia, os vereadores 
analisaram e decidiram 
adiar por 7 dias o Proje-
to de Lei n° 284/2021, do 
vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebo-
la (PV), que “Dispõe sobre 
as regras para comércio 
ambulante em vias e áre-
as públicas”. O pedido de 
adiamento foi formulado 
pelo vereador Herivelto 
dos Santos Moraes - Heri-
velto Vela (PT) e acatado 
pelo plenário da Casa. 

Inclusão
Na sessão ordinária, 

após os trâmites e assina-
turas regimentais, o Pro-
jeto de Lei nº 291/2021, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional su-
plementar” foi incluído 
para votação e foi apro-
vado pela totalidade de 
votos favoráveis dos ve-
readores. Assim, o Poder 
Executivo está autoriza-
do a abrir, por Decreto, 
nos termos da legislação 
atual, um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
38.000,00 (trinta e oito 
mil reais) referente a 
adequações necessárias 
em relação às Emendas 
Impositivas nºs 22  e 161.

44ª Sessão 
Ordinária 
Os vereadores de Pin-

damonhangaba voltam 
a se reunir na próxima 
segunda-feira, dia 06 de 
dezembro, a partir das 
14 horas, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira”, do Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin”, para a 
realização da 44ª sessão 
ordinária. A participação 
da comunidade durante as 
sessões ordinárias - den-
tro dos protocolos sani-
tários vigentes - está per-
mitida e o objetivo é dar 
maior transparência dos 
atos legislativos. A sessão 
ordinária - que é pública e 
aberta - terá a transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora CLARO e, tam-
bém, pela internet no por-
tal www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021 (PMP 10440/2021)
Para “contratação de empresa especializada de projetos de entidades para 
atividade de implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de um 
serviço residencial terapêutico tipo II, conforme termo de referência”, com 
recebimento das propostas até dia 16/12/2021, às 08h e início dos lances 
às 08h30.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2021 (PMP 10405/2021)
Para “contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição 
tipo marmitex para atender ao convênio entre a Prefeitura e a Funap por um 
período de 12 meses”, com recebimento dos envelopes até dia 16/12/2021, 
às 14h e início da 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.  

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2021 (PMP 5328/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 
01/12/2021, deserta a licitação supra, que cuida de “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”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 (PMP 
6011/2021) 
A autoridade superior, considerando o parecer da equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, negou provimento ao recurso apresentado 
pela empresa Guarani Indústria Comércio e Serviços Ltda, e homologou, em 
01/12/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de piso 
de concreto (bloquete), para a manutenção de diversas ruas no Município 
de Pindamonhangaba, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de 
Governo e Serviços Públicos”, em favor da empresa Raul Rabello Neto EPP, 
os itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 2,23 e R$ 30,10, respectivamente. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2021 (PMP 7770/2021) 
A Autoridade Superior, com base da análise técnica das amostras e laudos 
realizada peloDepartamento de Trânsito, reprovou os laudosda empresa 
Porto Sinalização Eireli, desclassificando a referida empresa nos itens 03, 04 
e 05,aprovando as amostras e laudos apresentados pela empresa Marj Tintas 
Ltda para todos os itens, ehomologou, em 30/11/2021, e adjudicoua licitação 
supra, que cuida de “aquisição de produtos destinados à demarcação viária 
horizontal”,  em favor da empresa Marj Tintas Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 e 08, no valor total de R$ 1.288.250,00. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2021 (PMP 
9063/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de camas e camas-beliches para 
utilização na Semelp”, foi firmada a ata de registro 391/2021, de 29/11/2021, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata o 
Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Indústria 
e Comércio de Colchões Orthovida Ltda, o Sr Anderson Carlos Diniz Silva. 
Atas disponíveis na íntegra para consulta em https://siapegov.
pindamonhangaba.sp.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 207/2019 (PMP 27272/2019) 
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 19/11/2021, ao contrato 171/2019, 
que cuida de “aquisição de suco de frutas, maçã, lanches e bebida láctea 
fermentada com polpa de morango”, para prorrogação até 22/11/2022, e 
reajuste de 10,5296% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para 
R$ 16.609,21, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, 
o Sr Carlos Cesar Rezende. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, 
homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações 
cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 03 de novembro a 30 de dezembro de 2021, no Departamento de Recursos 
Humanos no horário de expediente do atendimento das 8:00 as 16:00 horas.
Em atendimento aos protocolos sanitários o atendimento presencial deverá ser de forma agendada através do telefone 
(12) 3643-2200.
Será obrigatório o uso de máscara e deverá respeitar o distanciamento físico conforme as normas de Vigilância Sanitária.
As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br/servidor/portal-
do-servidor

Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2021.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA-SE
PÚBLICO E FAZ SABER:

Conselheiros Suplentes do segmento usuário perdem suas indicações por falta de decoro, apresentado em plenário 
pela comissão de ética, o plenário decide por 12 votos favoráveis, 2 contra e 1 abstenção a cassação das indicações, 
sendo eles:

1. DELTONIO AIRES PEREIRA
2. TEREZA VÂNIA GONÇALVES TAVARES LEAL

Conselheiro Titular do segmento trabalhador recebe punição por atos de falta de decoro, apresentado pela comissão 
de ética em plenário e sendo aprovado por 12 votos favorável, 2 contra e 1 abstenção a suspensão por 30 dias do 
Conselheiro:

1. PEDRO HENRIQUE JUSTINO DA SILVA

Conselheiros Suplentes do segmento usuário pedem desligamento por motivo familiar e por trabalho no setor da saúde, 
eles:

1. KELLV APARECIDA MAGALHÃES DE SANTANA
2. RENATO NOMOTO LEME

Thiago da Silva
Presidente

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 RAFAEL SILVA CAMARGO, 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$ 21.554,39 em 30/11/2021, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento 
imobiliário nº 855553923052, firmado em 15 de janeiro de 2018, garantido por alienação 
fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 68.096, tendo por objeto o imóvel situado 
na RUA ROMÃ N° 101, APTO 36, CONDOMÍNIO ROMÃ VILLAGE, JARDIM ELOYNA, 
NESTA CIDADE, CEP 12.413-460. 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, 30 de novembro de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -
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As Guerreiras Pinda Futsal 
entraram em quadra nessa 

quarta-feira (1º), contra o time de 
São José dos Campos, marcando 

a sua estréia, sua primeira 
participação no Campeonato 

Paulista de Futsal, na categoria 
adulto.

Pinda ficou à frente do placar 
duas vezes com gols de Sheyla e 
Aranda, mas acabou cedendo o 

empate para a forte equipe de 
São José, que marcou duas vezes 

com a bruna. 
Com o empate em dois a dois, 

a classificação fica em aberto, o 
segundo jogo será disputado já 

nesta sexta-feira (3), no Ginásio 
Altos do Santana, em São José 

dos Campos.
“Foi um grande jogo, digno de 

uma semifinal. Pinda com a base 
do sub-20 e São José dos Campos 

muito forte por sua tradição, 
camisa e conquistas. Nosso 

objetivo principal de entrar na categoria adulto era de apenas dar 
ritmo de jogo, entrosamento para as meninas, mas foram deixando 

a gente chegar e fizemos um grande jogo na noite desta quarta-feira 
em Pinda. Nesta sexta vamos em busca da vitória , quem sabe a 

gente chega na final do Paulistão Adulto” disse o treinador da equipe, 
Márcio Silva.

Guerreiras Pinda Futsal fazem sua estreia no 
‘Campeonato Paulista de Futsal’, na categoria adulta

Um encontro muito pro-
dutivo entre a Prefeitura e os 
párocos da Igreja Católica de 
Pindamonhangaba foi reali-
zado nessa quarta-feira (1º), 
com o objetivo de discutir 
pautas de ações sociais para 
trabalhos na comunidade, en-
volvendo, sobretudo, a juven-
tude.

Prefeitura recebe Párocos da Igreja Católica 
para discussão sobre projetos sociais

O prefeito Isael Domingues 
e o presidente da Câmara, ve-
reador José Carlos Gomes – Cal, 
acompanhados da secretária 
de Assistência Social, Ana Pau-
la Miranda, e do secretário ad-
junto de Governo, Alexandre 
Pió, receberam os religiosos e 
conversaram sobre um plano 
de ação integrado com o poder 
público.

Participaram do encontro 
os párocos: Padre Cipriano 
Oliveira (São Miguel Arcanjo 
– Araretama), Cônego Amân-
cio Calderaro Junior e Padre 
Marcos Crescêncio Sobrinho 
(NS Fátima – Crispim), Pe. 
José Afonso Lobato (Santana), 
Cônego Joaquim Vicente dos 
Santos (Rainha dos Apóstolos 
– Cidade Jardim), Padre Vitor 
Hugo Porto (NS Graças – Jar-
dim Imperial), Cônego Elair 
Fonseca Ferreira (São Cristó-
vão – Cidade Nova), Padre Ga-
briel Henrique de Castro (São 
Vicente de Paulo – Moreira Cé-
sar) e Padre Kleber Rodrigues 
Silva (NS Bom Sucesso – Ma-
triz Central).

“Sabemos que as Igrejas são 
a porta de entrada de muitas 
demandas sociais, pois num 
momento de dificuldade, a pes-
soa busca a solidariedade e a 
fraternidade junto a uma Pa-
róquia. Por essa razão, resol-

vemos conversar com nossos 
padres buscando esse diálogo 
saudável que possa reverter 
em ações concretas”, afirmou o 
prefeito Isael.

Durante o encontro, a se-
cretária de Assistência Social 
explanou alguns trabalhos já 
praticados e as 60 parcerias que 
o município tem hoje, firmadas 
para ofertas de serviços com en-
tidades sociais.

Os padres apresentaram um 
panorama de suas comunidades 
e sugeriram ações relacionadas 
às áreas cultural, esportiva, so-
ciais e de saúde mental. “Temos 
diversos espaços que podem ser 
utilizados e nossas igrejas estão 
com as portas abertas para re-
ceber esse trabalho”, afirmou o 
Cônego Elair Fonseca.

Padre Kleber comentou que 
no atendimento à comunidade 
identifica situações de jovens 
com inclinações para a prática 
de suicídio e que o fato mere-
ce uma atenção especial. Pa-
dre Afonso também colocou a 
importância de levantamento 
de projetos que a gestão pode 
implantar para que um novo 
encontro seja realizado objeti-
vando as iniciativas concretas. 
O encontro envolverá a partici-
pação das Secretarias de Espor-
te e Lazer, Saúde e de Cultura e 
Turismo.
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