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Nota de Pesar
A equipe da secre-

taria de Saúde, Depar-
tamento de Atenção 
Básica, consternada, 
lamenta a morte de 
seu servidor João Bos-
co de Freitas, no dia 2 
de dezembro, vitimado 
por um aneurisma. 

À sua memória, to-
dos os agradecimentos 
pelos anos em que ser-
viu a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
toda sua assiduidade, 
respeito e parceria. 

À família, as since-
ras condolências pela 
irreparável perda!

Pinda participa de programação do 
“Festival #Revelando SPOnline”

A plataforma e o app #CulturaEmCasa 
exibem do dia 1 a 18 de dezembro o “Festival 
#Revelando SPOnline”.

Os artistas pindenses Geraldo Donizete 
de Carvalho, Benedicta Correa de Jesus 
Prado, Maria Marta de Souza Bissoli, Felipe 
Callipo, Sérgio Callipo, Ana Maria Barros 
do Nascimento e Solange Augusto Verol 
Nogueira foram selecionados para participar 
do festival, nas categorias Manifestações 
Artísticas, Culinária e Artesanato. 

O “Festival #Revelando SPOnline” se trata 
de um evento de economia criativa que reúne 
artesanato, culinária e manifestações da 
cultura tradicional de 39 municípios paulistas. 
Todos foram selecionados na chamada 
pública #JuntospelaCultura, iniciativa do 
governo estadual via Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Amigos da Arte, e 
Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Os 18 episódios do festival serão 
transmitidos diária e gratuitamente às 20h30.

Cada município inscrito, indicou artesãos, 
culinaristas e artistas de diferentes linguagens 
para elaboração de registro audiovisual sobre 
confecção de peças, modos de fazer, exibição 

de produtos, depoimentos, entrevistas e 
apresentações artístico-culturais.

Acompanhe a programação completa pelo 
site https://culturaemcasa.com.br/hotpage/
revelando-sp-online/ ou pelo app Cultura em 
Casa - Vídeos Culturais Gratuitos.

Artistas selecionados e suas 
apresentações

Categoria Manifestação Artística
Geraldo Donizete de Carvalho - Congada de 

São Benedito de Pindamonhangaba
Benedicta Correa de Jesus Prados - Folia de 

Reis do Vista Alegre 

Categoria Culinária
Maria Marta de Souza Bissoli - Bolinho 

Caipira, Bolinho de Mandioca e Cuscuz 
Salgado

Sérgio Callipo - Café Caipira

Categoria Artesanato
Felipe Callipo - Arte Sacra
Ana Maria Barros do Nascimento - 

Modelagem em Tecido - Sítio do Picapau 
Amarelo 

Solange Augusto Verol Nogueira - Fuxico - 
Nossa Senhora Aparecida

Divulgação

Divulgação

É preciso manter a disciplina 

A atleta pindamonhangabense Ketiley Batista, do 
atletismo da Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhangaba) conquistou, no último dia 
2, a medalha de prata nos “Jogos Pan-Americanos de 
Cali”.

Já faz um bom tempo que temos divulgado aqui 
as conquistas da Ketiley. Na verdade, uma das 
nossas premissas é noticiar boas histórias. Histórias 
inspiradoras. De superação e de resiliência. Em todos os 
segmentos.

Adoramos uma boa história! 
E este também é o papel do jornalismo: contar boas 

histórias. Não que as notícias factuais – àquelas do dia 
a dia – não sejam importantes; pelo contrário, devemos 
informar sempre por mais que às vezes (e geralmente) 
as notícias não sejam boas... 

Mas quando podemos falar dos desafios e também 
das conquistas; das lutas, mas também das vitórias, 
permitimos ao leitor acreditar que ‘é possível’! Que ‘vai 
dar tudo certo’! Que as dificuldades moldam as pessoas. 

Já falamos aqui, inclusive nesta página, sobre as 
grandes dificuldades que a atleta Ketiley teve no início 
de sua carreira (frisamos, mais uma vez, como muitos 
atletas têm), mas o diferencial é que ela não desistiu de 
lutar, de acreditar e de manter a disciplina. 

Muitas vezes, nos falta “manter a disciplina”! 

Seja qual for o projeto, a iniciativa ou o serviço, 
manter a constância, aprimorar a técnica e ‘sair do 
óbvio’ pode nos levar a lugares mais altos; a conquistar 
o pódio que tanto queremos, em qualquer área! 

Programa ‘Agita São Paulo’ celebra 25 
anos combatendo o sedentarismo 

O Programa “Agita São 
Paulo” celebra 25 anos com 
um evento que reunirá a co-
munidade científica nacio-
nal, representantes gover-
namentais e de instituições 
da sociedade civil organiza-
da, nesta quarta-feira, dia 7 
de dezembro de 2021. 

O programa foi criado 
pelo Centro de Estudos do 
Laboratório de Aptidão Fí-
sica de São Caetano do Sul 
para combater o seden-
tarismo no Estado de São 
Paulo – com o objetivo de 
promover atividade física 
e divulgar os benefícios de 
manter um estilo de vida 
ativa.

A celebração ocorrerá 

de forma híbrida: no for-
mato presencial, o evento 
acontecerá das 14 às 16 
horas, na secretaria do 
Estado da Saúde, que fica 
na av. Dr. Enéas Carvalho 

de Aguiar, 188, Cerqueira 
César, São Paulo; e a trans-
missão online será feita 
pela plataforma Zoom.

Mais informações: ht-
tps://bit.ly/3Ee5Kyd.

Divulgação
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Às 15 horas e 30 minutos do dia 02 de dezembro do ano de 2021, na sala de reunião da Secretaria 
de Finanças e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se as Sras. 
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Rômula Maria Soares, 
Cléia Alves Casagrande e Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, todas membras do Conselho de 
Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste 
colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando às Sras. Conselheiras presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, 
art. 10);
b) Apreciação da proposta orçamentária do Fundo de Previdência para 2022;
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete do mês de outubro/2021, com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, onde foi apreciada e aprovada a proposta 
orçamentária do Fundo de Previdência para 2022.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos no qual foi dado 
conhecimento aos presentes do andamento da operacionalização do sistema de compensação 
previdenciária (COMPREV).
Nada mais havendo a tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a 
presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do 
Conselho de Administração.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP
Rômula Maria Soares     - Conselheira 

Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta - Conselheira                                                                                                                          
Cléia Alves Casagrande - Conselheira                                                                                                                 

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 PRESENCIAL Nº 157/2021 (PMP 
5755/2021) – reabertura 
Para “contratação de empresa de prestação 
de serviço de chaveiro”, com recebimento dos 
envelopes até dia 17/12/2021, às 14h e início 
da sessão às 14h30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2021 (PMP 
10451/2021)
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de exames laboratoriais (exame 
anatomopatológico/biópsias de pequenas 
cirurgias e exame imunohistoquímico) 
com fornecimento de material, insumos e 
equipamento pelo período de 12 meses”, com 
recebimento das propostas até dia 17/12/2021, 
às 14h e início dos lances às 14h30.

Todos os editais estarão disponíveis no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também 
https://www.bbmnetl icitacoes.com.brOU 
https://bnc.org.br/para pregões eletrônicos). 
Maiores informações no endereço acima das 
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA ***

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 (PMP 
1894/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, declarou deserta a licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços 
técnicos de manutenções preventiva e 
corretivas com reposição, sem exclusividade 
de acessórios peças e/ou componentes 
genuínos ou originais de fábrica para 
roçadeiras costal e lateral e motosserras e 
motores estacionários de diversas marcas e 
modelos”. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2021 (PMP 
5755/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, declarou, em 29/11/2021, 
fracassada a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa de prestação de 
serviço de chaveiro”, a sessão ocorrida em 
17/11/2021. 

*** CONTRATOS ***

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 (PMP 
5723/2021) 
Foi fi rmado o contrato 230/2021, de 
29/11/2021, para “aquisição de tábuas de 
madeira”, no valor de R$ 22.000,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante o Sr 
José Antonio Ferreira Filho, sendo o gestor do 
contrato o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
e pela contratada, empresa Raul Rabello Neto 
EPP, o Sr Raul Rabello Neto. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021 (PMP 
7420/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
cadeira de rodas, cadeira de banho e órteses 
para atender os pacientes atendidos pela 
Fisioterapia do Município”, foram fi rmados os 
contratos: 
Contrato 204/2021, de 10/11/2021, no valor 
de R$ 13.640,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora 
do contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Abraão 
César do Nascimento ME, o Sr Abraão César 
do Nascimento. 
Contrato 205/2021, de 10/11/2021, no valor 
de R$ 37.690,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora 
do contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos 
Santos, e pela contratada, empresa Carvalho 
& Filho Comercial Ltda ME, a Sra Roberta 
Arthur de Souza Carvalho. 
Contrato 206/2021, de 10/11/2021, no valor de 
R$ 1.772,10, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a 
Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela 
contratada, empresa OnLine Ortopedia Eireli 
ME, a SraPatricia Augusto da Silva Vansetti. 
Contrato 207/2021, de 10/11/2021, no valor de 
R$ 7.200,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Tentech Próteses e 
Acessórios Ltda, o Sr Mario Luiz Morales. 
Contrato 208/2021, de 10/11/2021, no valor 
de R$ 15.060,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos 

Santos, e pela contratada, empresa Vale 
Pé Ofi cina Ortopédica Ltda EP, o Sr Marcio 
Fernando Sena Simões. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 119/2021 (PMP 6009/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição 
de hortifruti para o preparo da alimentação 
escolar”, foram fi rmadas as atas de registro: 
Ata 375/2021, de 16/11/2021, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Cauana 
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, o 
SrAntonio Carlos de Souza. 
Ata 376/2021, de 16/11/2021, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, a pela contratada, empresa CCM 
Comercial Creme Marfi m Ltda, a SraMercia 
Cristina Batista. 
Atas disponíveis na íntegra para consulta em 
https://siapegov.pindamonhangaba.sp.gov.br/
portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 133/2021 (PMP 6148/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição 
de equipamentos de cozinha para o preparo 
e armazenamento dos alimentos” foram 
fi rmadas as atas de registro: 
Ata 395/2021, de 01/12/2021, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa CPX 
Comércio e Serviços Eireli, o Sr André Parrilha. 
Ata 396/2021, de 01/12/2021, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora da ata a Sra Luciana de Oliveira 
Ferreira, e pela contratada, empresa Master 
Comércio de Equipamento Eireli EPP, a Sra 
Rosilene Maria de Paulo. 
Atas disponíveis na íntegra para consulta em 
https://siapegov.pindamonhangaba.sp.gov.br/
portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 165/2021 (PMP 8843/2021)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de 
bebedouros com sistema de acionamento por 
pedal para as unidades da Rede Municipal de 
Ensino”, foi fi rmada a ata de registro 394/2021, 
de 30/11/2021, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora 
da ata a Sra Luciana de Oliveira Ferreira, e 
pela contratada, empresa TecnolarLtda EPP, o 
SrHelio Almir Bagatoli. 
Atas disponíveis na íntegra para consulta em 
https://siapegov.pindamonhangaba.sp.gov.br/
portal-transparencia/licitacoes/licitacoes. 

*** ADITAMENTO/APOSTILAMENTO ***

PREGÃO Nº 158/2017 (PMP 33771/2017) 
Foi fi rmado o termo de 
apostilamentocontratural, de 02/12/2021, ao 
contrato 004/2018, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para realização 
de exames laboratoriais do Município de 
Pindamonhangaba, com fornecimento de 
material, insumos e equipamentos”, para 
alteração de endereço para Rua Padre 
Machado, nº 1040, Bosque da Saúde – São 
Paulo/SP, e CNPJ para 47.673.793/0102/17 
(fi lial), assinando pela contratante a Sra Ana 
Claudia Macedo dos Santos. 

 PREGÃO Nº 070/2020 (PMP 2447/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
02/12/2021, ao contrato 180/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de 
manutenções preventivas e corretivas de 
elétrica e mecânica, com reposição, sem 
exclusividade, de acessórios, peças e/
ou componentes genuínos ou originais de 
fábrica, para roçadeiras, motosserras e 
motores, de diversas marcas, pertencentes 
a esta municipalidade”, para prorrogação 
até 03/12/2022, e acréscimo de 25%, 
correspondente a R$ 18.750,00, assinando 
pela contratante o Sr Nilson Luis de Paula 
Santos, e pela contratada, empresa Tamel 
Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda, 
o Sr Jean Carlos dos Santos. 

PREGÃO Nº 142/2020 (PMP 7123/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
30/11/2021, ao contrato 179/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em locação para transporte de funcionários 
de suas origens aos seus destinos e 
retorno (incluindo: motorista, manutenção, 
combustível e pedágio)”, para prorrogação até 
30/11/2022, e reajuste de 10,3221% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para 
R$ 413.045,94, assinando pela contratante 
a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e 
pela contratada, empresa Naressi&Naressi 
Transporte Ltda ME, o SrDirleyNaressi.

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE POSSE E ELEIÇÃO DA DIRETORIA   

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO– BIÊNIO 2021-2023

Ficam os (as) senhores (as) conselheiros (as) titulares e suplentes do CMI – Conselho Municipal 
do Idoso, representantes governamentais e da sociedade civil, convocados (as) a participarem, 
na data e horário abaixo, da Assembleia Extraordinária de Posse e Eleição da Diretoria do CMI – 
Biênio 2021/2023, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
· Posse dos Novos Conselheiros – Poder Público e Sociedade Civil;
· Eleição da Nova Diretoria do CMI – Biênio 2021/2023.

Dia: 10/12/2021 (Sexta-feira)

Horário: 9:00 hs (Nove horas) 

Local: Auditório da Prefeitura- Av. Nossa Sra. do Bonsucesso, 1400 - Alto do Cardoso-
Pindamonhangaba/SP 

Comissão Especial Eleitoral
 CMI – Conselho Municipal do Idoso

Lembramos aos conselheiros e demais participantes sobre a necessidade de uso de máscara e do 
cumprimento de todas as medidas de higiene, segurança e distanciamento social na data e local 
acima indicados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, 
Eletrônico, Siderúrgico, Ofi cinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças de 
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, por seu presidente André da Silva Oliveira, convoca 
todos os trabalhadores para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
respeitando todos os protocolos de saúde dos órgãos competentes com relação à pandemia do 
Coronavírus-Covid-19, no dia 9 de Dezembro de 2021, às 17:00 horas em primeira convocação 
e às 17:30 horas em segunda convocação sede do sindicato, que fi ca localizada à Rua Sete de 
Setembro, no 232/246, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:

a) Votação da Prestação de Contas do mandato da direção sindical do ano de 2020;
b) Votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.

Pindamonhangaba, 07 de Dezembrode 2021.
 

André da Silva Oliveira
Presidente

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

                           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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Extrato de Termo Aditivo nº 11/2021 – Convênio nº 01/2018 firmado entre a Santa Casa de 

Misericórdia de Pindamonhangaba e a Secretaria Municipal de Saúde 
 

Extrato do 
Termo Aditivo ADITAMENTO Nº 11/2021 - CONVÊNIO Nº 01/2018 

Processo 
Administrativo 4.502/2018 

Celebrantes Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de Saúde e Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba 

Objeto Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção de saúde 
consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, visando a garantia 
da atenção integral à saúde dos munícipes de Pindamonhangaba e região referenciada, bem 
como, a Disponibilização de 10 (dez) leitos de UTI, exclusivas para atendimento dos pacientes 
diagnosticados e suspeitos da COVID-19 e serviços em hotelaria e higiene hospitalar do 
enxoval. 

Texto  Cláusula Primeira - O presente instrumento de aditamento contratual é celebrado nos termos 
expressos do Convênio n.º 01/2018, firmado entre a CONVENENTE E CONVENIADA, de 
acordo com a justificativa da Secretaria Municipal de Saúde, integrante do processo n.º 
4.502/2018 e também conforme Art. 2º da Portaria nº 1.399, de 25 de junho de 2021 do 
Ministério da Saúde, ficando aditada a Cláusula Décima Primeira, conforme valor previsto 
no anexo da portaria nº 1.399 de 25/06/2021: 

UF Município Entidade Nº da Proposta Valor por 
Emenda CNES 

SP Pindamonhangaba 
Fundo Municipal 
de Saúde de 
Pindamonhangaba 

36000370307202100 R$ 
250.000,00 2755092 

 
Parágrafo único - As despesas deste termo aditivo onerarão a funcional programática da 
Secretaria Municipal de Saúde: Recurso Federal - 01.10.30.10.302.0014.2057.3.3.50.39.00.05. 
 
Cláusula Segunda – Tendo em vista a habilitação do Estado, Município e Distrito Federal a 
receber recursos referente ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção 
Especializada à Saúde para custear os serviços em hotelaria e higiene hospitalar do enxoval, a 
fim de garantir a segurança e eficácia de ações que envolvem os controles de infecções 
hospitalares e assegurar o conforto e bem-estar aos pacientes internados. 
 
Cláusula Terceira – O presente instrumento de aditamento terá vigência a partir de 01/12/2021 
pelo período de 03 (três) meses, encerrando-se em 01/03/2022. 

Ratificado ratificar as demais cláusulas 
Data de 
Assinatura 30/11/2021 

Valor R$ 250.000,00 
 

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 184/2021 (PMP 9096/2021)
Para “aquisição de materiais para pavimentação para serem utilizados em diversas obras do 
Município de Pindamonhangaba”, com recebimento das propostas até dia 17/12/2021, às 08h e 
início dos lances às 08 h30.

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
www.bbmnetlicitacoes.com.brOU https://bnc.org.br/para pregões eletrônicos). Maiores informações 
no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº  5.646, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Dr. Carlos Daniel Zenha de Toledo, Procurador Geral do Município, 
para responder pela Secretaria de Negócios Jurídicos, durante o período em que o Secretário, Dr. 
Anderson Plínio da Silva Alves, encontrar-se em férias, de 22 de novembro a 5 de dezembro de 
2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 22 de novembro 
de 2021.

Pindamonhangaba, 1º de dezembro de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 1º de dezembro de 2021.

Carlos Daniel Zenha de Toledo 
Procurador Geral respondendo pela Secretária de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

P   ORTARIA GERAL Nº 5.636, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.
                              
Estabelece orientações acerca do recesso para comemoração das festas de fi nal de ano.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a Portaria Geral nº 5.478, de 1º de fevereiro de 2021, que declara  facultativo o ponto 
nas repartições públicas nos dias 24/12/2021(sexta-feira) e 31/12/2021(sexta-feira).

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o critério para o recesso para comemoração das festas de fi nal de ano (Natal e 
Ano Novo), para os servidores públicos municipais, o qual compreenderá dois períodos, a saber:

I. 1º período: dias 20/12/2021(segunda-feira), 21/12/2021 (terça-feira), 22/12/2021 (quarta-feira) e 
23/12/2021 (quinta-feira).

II. 2º período: dias 27/12/2021 (segunda-feira), 28/12/2021 (terça-feira), 29/12/2021 (quarta-feira) 
e 30/12/2021 (quinta-feira).

Paragrafo único. Os servidores poderão aderir ao recesso optando por um dos períodos 
mencionados nos incisos І e ІІ, submetido à aprovação da chefi a imediata e, estabelecendo-se 
um revezamento a fi m de preservar os serviços essenciais que não possam ser interrompidos e 
aqueles que envolvam o atendimento ao cidadão.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2021.

Dr. Isael Domingues                                  
Prefeito Municipal

                                 
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 10 de novembro de 2021.          

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.647, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. José Antonio Ferreira Filho, Secretário Adjunto de Desenvolvimento 
Econômico, para responder pela Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos, durante o 
período em que a Secretário, Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino, encontrar-se em licença médica, 
de 30 de novembro a 13 de dezembro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro 
de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
 em 02 de dezembro de 2021.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral respondendo pela Secretária de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.648, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. João Henrique Ferrari Gontijo, Secretário Adjunto de Habitação, para 
responder pela Secretaria Municipal de Habitação, durante o período em que o Secretário, Sr. Felipe 
Francisco Cesar Costa, encontrar-se em licença médica, de 14 a 28 de novembro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de novembro 
de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2021.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 
em 02 de dezembro de 2021.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral respondendo pela Secretária de Negócios Jurídicos

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 500, DE 02 DE DEZEMBRO 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, e  considerando o  parecer da 
Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2021,  para dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 09 de dezembro de 2021,  
sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de dezembro de 2021.
SMA/tlm/memo 47936.2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 489, DE 26 DE NOVEMBRO 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, e  considerando o  parecer da 
Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 011/2019,  para dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 29 de novembro de 2021,  
sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 26 de novembro de 2021.
SMA/egga/memo 47440 /2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – CMI-2021/2023 

A Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral dos representantes da 

sociedade civil informa a todos os interessados o resultado final da eleição, 

conforme lista das entidades eleitas e respectivos representantes: 

 Instituição Representantes de Entidades 

LAR IRMÃ TEREZINHA 
 

 
TITULAR: Agata Irina Villani 
 
 
SUPLENTE: Marcia Regina Guimarães  
 

ACCI FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO - 
"ACCI CAMPINAS 

 

TITULAR: Sueli C. da Silva 

 
SUPLENTE: Adilson Lima da Silva 
 

 
FUNDAÇÃO JOSÉ CARLOS DA ROCHA 

 

 
TITULAR: Renata Ramos Linhares Mamede 
 
 
SUPLENTE: Vinicius Mamede   
 

ASSOCIAÇÃO DE TERAPIA E LAZER 
DE MOREIRA CÉSAR 

 
TITULAR: Laudinete da Silva Carvalho 
 
 
SUPLENTE: Arildo Lopes da Silva  
 

ACCI HELENA BONDIOLI MUASSAB - 
"ACCI MOREIRA CÉSAR" 

TITULAR: Aparecida V. P. Santos  

 
SUPLENTE: Neuza Maria de Oliveira 
 

ACCI CÔNEGO NESTOR JOSÉ DE 
AZEVEDO – 

ACCI VILA RICA 

TITULAR: Ana Gilda Ferraz 

 
SUPLENTE: Valdenis  P. L. dos Santos 
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