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Prefeitura anuncia antecipação dos 
salários dos servidores públicos 
e da segunda parcela do 13º

Medida permite que servidores públicos municipais comprem presentes com antecedência para as festas de Natal e Ano Novo, além de aquecer o comércio local

Outubro: Antecipação da Folha – aporte 
de R$ 11 milhões em 27/10/2022.
Novembro: Antecipação da 2ª parcela do 
13º salário + Folha Mensal – aporte de R$ 
17,5 milhões em 30/11/2022.
Dezembro: Antecipação da Folha – aporte 
de R$ 11 milhões em 22/12/2022.

Uma boa notícia para os servidores 
públicos municipais de Pindamo-
nhangaba. A Prefeitura de Pinda-

monhangaba anunciou nesta semana a 
antecipação do pagamento da segunda 
parcela do 13º salário e o adiantamen-

to da folha de pagamento de outubro e 
dezembro.

De acordo com a CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas), a Prefeitura teria até o 
dia 20 de dezembro para efetuar o paga-
mento da segunda parcela do 13º salário, 

porém em virtude da saúde financeira 
favorável, o pagamento será realizado no 
dia 30 de novembro, totalizando, com o 
salário do mês, um aporte de R$ 17,5 mi-
lhões na economia da cidade.

RESUMO DAS ANTECIPAÇÕES

PÁG. 3

Divulgação

Secretarias de Meio Ambiente e Educação comemoram ‘Dia da Árvore’
Na última quarta-feira, dia 21 

de setembro, Pindamonhangaba 
comemorou com diversas ações 
o “Dia da Árvore”. As Secretarias 

Municipais de Meio Ambiente e 
de Educação uniram-se e reali-
zaram uma singela homenagem 
na escola municipal Professora 

Maria Apparecida Camargo de 
Souza, localizada no bairro Ri-
beirão Grande.

PÁG. 3

Ações em comemoração ao “Dia da Árvore” ocorreram  na Escola 
Profª Maria Apparecida Camargo de Souza no Ribeirão Grande

Prefeitura de Pinda usa 
tecnologia para aprimorar 
aprendizagem de alunos

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Educação, está realizando um trabalho de tecnologia com os 
alunos do 5º ano da E.M “Profa. Maria Zara Miné Renoldi dos 
Santos”- Jardim Cristina.

Sob a orientação do professor Germano Rivera, os alunos 
criam salas em jogos online, praticam xadrez virtual, apren-

dem digitação, participam de competições online. Enquanto 
jogam, aprendem sobre os diversos gêneros textuais, usam 
ferramentas de comunicação e interagem virtualmente com 
outros colegas. São utilizadas estratégias de ‘gamifi cação’ para 
motivar a aprendizagem dos alunos.

As atividades de produção de texto estão sendo compiladas em um Blog

Divulgação

PÁG. 5

Município 
promove ‘Semana 
do Turismo’

Pinda abre inscrições 
para Observação 
Noturna no Museu dia 5
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O turismo no meio rural 
pode ser a prática do agro tu-
rismo, ecoturismo, do turis-
mo rural, cultural, turismo de 
aventura ou gastronômico. 

O turismo rural, por exem-
plo, proporciona aos visi-
tantes, uma ligação com os 
agricultores familiares organi-
zados para mostrarem a vida 
no campo, com as criações de 
animais, cultivo de hortaliças e 
frutas, até na comercialização 
dos produtos processados (do-
ces, laticínios, pães e outros). 

Os visitantes podem ouvir 
histórias das comunidades ru-
rais, das paisagens do lugar e 
reconhecerem a importância 

da preservação do meio am-
biente, especialmente, dos 
benefícios que o segmento 
turístico pode trazer à natu-
reza, porque há uma preo-
cupação no cuidado com as 
diferentes espécies animais 
e de plantas.  

Turismo no espaço rural 
que valoriza as atividades do 
campo vai além da hospeda-
gem, pois o turista pode co-
nectar-se com artesãos, pe-
quenos produtores, animais 
e paisagens da região, além 
de praticar atividades tu-
rísticas         (passeios a ca-
valo, trilhas em cachoeiras, 
degustação de comida, be-

bidas típicas, fabricação de 
cervejas e tantas outras, etc). 
Significa o envolvimento da 
população e o lugar onde 
praticam o agroturismo, no 
qual está relacionado à pre-
sença das atividades agro-
pecuárias ambientalmente 
sustentáveis. 

“Turismo Rural é o con-
junto de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produ-
ção agropecuária, agregando 
valor a produtos e serviços, 
resgatando e promovendo o 
patrimônio cultural e natural 
da comunidade” (Ministério do 
Turismo/1998).
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TURISMO RURAL, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Há muito tempo a parceria 
Sindicato Rural de Pindamo-
nhangaba e o Sistema Faesp/
Senar, vem garantindo a 
formação de muitos produto-
res rurais e trabalhadores de 
propriedades rurais do mu-
nícipio. Para se ter uma ideia, 
antes da pandemia, cerca de 
1200 pessoas eram atendi-
das por ano, nos programas 
e cursos pontuais gratuitos, 
oferecidos pelo Sindicato 
Rural. Em 2021, mesmo com 
turmas reduzidas, foram 
atendidos cerca de 700 parti-
cipantes. 

Essa formação é importan-
te, pois garante, muitas vezes, 
a geração de novos empregos 
no campo e aumento da ren-
da ao produtor rural, já que 
todos eles capacitam o par-
ticipante em cada uma das 
áreas oferecidas. Depoimen-
tos como o do produtor rural 

Domingos Sávio Sacramento 
da Silva, mostra o quanto a 
qualificação é importante. “Já 
cheguei a perder produção 
por fazer uma poda incorreta 
e no período que não devia, 
ou ainda, por não saber fazer 
um composto orgânico de 
qualidade. Os cursos nos 
ensinam como proceder e, 
melhor ainda quando eles 
acontecem em minha pro-
priedade, pois aprendo sem 
sair de casa, melhorando a 
minha produtividade”. Do-
mingos já fez o curso de poda, 
programa de uva, olericultura 
orgânica, tomate orgânico, 
batata, entre outros.  Assim 
como Domingos, muitos 
produtores conquistaram 
a melhoria da produção ou 
aprenderam a agregar valor 
ao produto, com cursos como 
produção de queijos, geleias e 
compotas. 

Os cursos pontuais e os 
programas são gratuitos e 
acontecem ao longo do ano. 
Os programas têm início em 
fevereiro ou março e seguem 
até novembro ou dezembro, 
de acordo com a grade de 
cada um. Já os cursos pontu-
ais, acontecem de 3 a 5 dias, 
em diversas áreas. Alguns 
cursos como: operação e ma-
nutenção de retroescavadei-
ra, operação e manutenção 
de motosserra, por exemplo, 
precisam de certificação para 
que o produtor possa utili-
zar, dessa forma, os cursos 
garantem que o produtor ou 
funcionário das propriedades 
rurais estejam cumprindo 
a determinação dos órgãos 
reguladores. 

Todos os anos são ofere-
cidos cursos nas áreas de 
bovinocultura, equinocultura, 
turismo, artesanato, proces-
samento artesanal de pães, 
fl orestamento, jardinagem, 
combate a incêndio, apicultu-
ra, elétrica, hidráulica, fruti-
cultura, olericultura orgânica, 
entre outros. 

Para outubro a agenda já 
está aberta e para se inscre-
ver basta ter mais de 18 anos, 
ser produtor rural ou funcio-
nário de propriedade rural. 
Caso as vagas não sejam 
ocupadas, o Sindicato pode 
abrir para o público em geral. 
Informações e inscrições de-
vem ser feitas pelo WhatsApp 
12- 98308-0015, com Gisa. 

Programação outubro: 
4 a 6 – Avicultura básica
5 a 8 – Elétrica – instala-

ção elétrica de baixa tensão
17 a 22 – Artesanato com 

fios variados – macramê
21 - Higiene

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani 
é palestrante, jornalista, 

radialista e consultor. 
Voluntário como palhaço 

hospitalar há 17 anos, 
fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Nossa cultura, ou a falta 
dela, não sei muito bem nos 
empurra para determinados 
lugares que eu chamaria de no 
mínimo estranhos.

A maioria esmagadora de 
nossa população não faz tra-
balho voluntário de forma ro-
tineira e constante, qualquer 
que seja essa constância. Insis-
timos em dar oi mesmo nome 
as coisas que não são a mesma 

coisa. Exemplo outlet. Hoje a 
maioria dos lugares que tem o 
nome de outlet não cumprem 
com o papel de outlet, que é 
vender os mesmos produtos 
de lojas de shopping com pre-
ços diferenciados. No volun-
tariado, muitos insistem em 
dar o nome de voluntariado 
a coisas que não são trabalho 
voluntário, como o projeto do 
governo federal que instituiu 

um programa importante e 
bom, mas deu o nome de vo-
luntário civil, eventos como a 
copa do mundo que se utilizam 
do voluntariado sendo que 
os organizadores, jogadores, 
todos tem altos lucros nesta 
competição, hostels por todo o 
mundo divulgam vagas de tra-
balho voluntário, que não são, 
em primeiro lugar por serem 
estabelecimentos com finali-

dade lucrativa e em segundo 
lugar por que as vagas são para 
trabalhos formais como arru-
madeira, recepcionista entre 
outros, que trabalham um pe-
ríodo e o outro período podem 
fazer turismo, sendo isto uma 
troca de serviços, justo e legal, 
mas não é voluntariado e ago-
ra a política, onde candidatos 
se utilizam de voluntários com 
esta nomenclatura para divul-
garem suas supostas platafor-
mas, pois nenhum deles apre-
senta nada de fato, e deturpam 
o trabalho de voluntários, pois 
eles, os políticos, ganhando ou 
perdendo as eleições terão seu 
quinhão de lucratividade em 
recursos ou outros bens, mas 
que não sairão sem ganhar 
nada. E assim o nome a mar-
ca voluntariado é deturpada e 
desviada de sua verdadeira fi-
nalidade.

Se os que lutam pela cau-

Ainda temos problema de entendimento do 
que é trabalho voluntário de verdade

sa do voluntariado não falam 
nada, quem falará? 

Uma voz sozinha não fará 
grande diferença, mas o ocea-
no sem uma de suas gotas, fica 
um pouco menor.

Sou um defensor da causa 
voluntária e vou insistir para a 
valorização desta modalidade 
séria, histórica e que faz a dife-
rença para muitas comunida-
des no mundo todo.

Divulgação

As contribuições da Educação 

Sabemos que a Educação é um direito fundamental 
de todos e um dever do Estado. Também 

entendemos que ela é a mola propulsora para a 
formação de uma sociedade mais justa, igualitária e 
mais crítica.

Educar constitui um processo de aprendizagem 
associado às formações familiar, social e escolar (não 
necessariamente nessa ordem). 

Sabendo do relevante papel da Educação na vida das 
pessoas, estamos sempre abordando por aqui o assunto 
‘educar’ e tudo que envolve esse processo. Sejam por 
meio de matérias sobre escolas, comunidade escolar, 
cursos, entre outros assuntos.

Na edição de hoje noticiamos algumas ações 
do “Dia da Árvore” realizado em uma escola rural 
de Pindamonhangaba. Iniciativa que permitiu às 
crianças a plantação de mudas frutíferas, além de uma 
‘Caminhada Ecológica’ e de muita conversa sobre meio 
ambiente e educação ambiental.

Também trazemos na edição de hoje uma matéria 
que aborda o ‘Projeto Fluxo Pipas’ – que tem por 
finalidade principal alertar os estudantes sobre como 
soltar pipas com segurança. 

A iniciativa busca, sobretudo, reduzir os riscos com 
acidentes, dos que praticam o ato de soltar pipas e 
também de quem não tem o costume, pois pode estar 
sujeito a ocorrências também.

Por meio de palestra, a abordagem utilizou uma 
linguagem simples e clara para falar sobre a utilização 
de materiais proibidos na criação de pipas porque são 
condutores de energia; além do famoso cerol (pó de 
vidro com cola) – que oferece grande perigo no contato 
com as mãos, pele; e também à rede de energia; pois ao 
cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe 
a transferência de corrente elétrica, podendo provocar 
curto-circuito. 

Esses foram alguns dos assuntos tratados dentro da 
comunidade escolar, recentemente. 

Toda essa abordagem contribui de forma significativa 
para o desenvolvimento humano de cada estudante, 
visando a desenvolver e a potencializar a capacidade de 
escolha e crítica de cada cidadão. 
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Município promove ‘Semana do Turismo’

Secretarias de Meio Ambiente e Educação comemoram ‘Dia da Árvore’ 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, Departamen-
to Novo Turismo, promoverá a 
“Semana do Turismo” entre os 
dias 26 e 30 de setembro.

A iniciativa visa a fomentar o 
turismo no município, por meio 
de ações de promoção para os 
moradores de Pindamonhanga-
ba e de outras cidades.

A abertura acontecerá na se-
gunda-feira (26), às 16 horas, no 
Palacete 10 de Julho, e contará 
com a entrega da homenagem 
“Amigo do Turismo” ao coorde-

nador estadual de Turismo, Ro-
drigo Ramos.

Entre os dias 27 e 30 haverá 
várias ações, incluindo visitas e 
palestras em escolas, prédios his-
tóricos, visitas monitoradas em 
pontos de grande interesse turís-
tico dentre outros.

Nova programação 
do City Tour
Além disso, a semana terá a 

realização do primeiro City Tour 
Histórico, Cultural e Gastro-
nômico com novas atrações na 
quarta-feira (28). O City Tour 

incluirá degustação de queijos 
na Queijaria Bolderini, café 
caipira no Restaurante Col-
meia, degustação de cachaça 
artesanal no Alambique Pin-
da Boa, além de visita a tra-
balho de artesãos na estação 
Arte Encanto.

“A Semana do Turismo marca 
também uma nova programa-
ção do City Tour, com novos 
pontos, valorizando e promo-
vendo ainda mais a riqueza 
turística da cidade”, disse o se-
cretário Adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.

Na última quarta-feira, 
dia 21 de setembro, Pinda-
monhangaba comemorou 
com diversas ações o “Dia 
da Árvore”. As Secretarias 
Municipais de Meio Ambien-
te e de Educação uniram-se 
e realizaram uma singela 
homenagem na escola 
municipal Professora Maria 
Apparecida Camargo de 
Souza, localizada no bairro 
Ribeirão Grande.

O objetivo da ação foi 
aliar ação cívica à educação 
ambiental, além, claro, de 
evidenciar o protagonismo 
social em prol da sustentabi-
lidade do planeta para estas 
e para as futuras gerações – 
de acordo com o que a ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) pontua em sua 
agenda 2030.

A ação contou com a pre-
sença dos sargentos Martins 
e França do Batalhão Borba 
Gato; Paulo Ricardo (secretá-
rio adjunto de Meio Ambien-
te); Cíntia Ramos (assessora 

do Parque Trabiju); Ana Caetano 
(gestora regional da Secretaria 
Municipal de Educação), Aline 
Zeferino e Lara Santos (Associa-
ção do Bairro Ribeirão Grande 
e Conapam - Conselho da APA 
da Mantiqueira), Robson Luis 
e Adriana Prestes (fundador e 
responsável técnica do Grupo 
Mater de Ação de Fauna, respec-
tivamente). 

Após as apresentações de 

breves currículos dos convida-
dos às crianças, foram entoados 
os hinos do Brasil e de Pinda-
monhangaba. Em seguida, as 
autoridades comentaram sobre 
a importância da data – celebra-
da no calendário nacional; e na 
sequência, as crianças plantaram 
mudas de acerola e de amora. 

Outra ação realizada foi a 
“Caminhada Ecológica”, com 
saída da escola, numa verdadei-

ra aventura refrescante, oportu-
nizando a todos sentir o ar puro 
do Ribeirão e apreciar os morros 
verdejantes.

A caminhada culminou no 
Ponto Rural, onde foram planta-
das mais mudas frutíferas, por 
meio de um projeto de com-
pensação ambiental. “A empol-
gação das crianças e adultos 
em plantar não foi pequena e 
a caminhada de volta à escola 

foi um retorno triunfante, pois 
todos registraram a gratificante 
sensação de estarem contribuin-
do para o planeta; assim como 
reza a história do passarinho que 
tenta apagar um incêndio fl o-
restal carregando água no bico, 
pois somos pequenos, mas não 
impotentes, quando o assunto é 
ajudar”, afirmou a secretária de 
Meio Ambiente, Maria Eduarda 
San Martin.

Divulgação

Divulgação

Prefeitura anuncia antecipação
dos salários dos servidores públicos 
e da segunda parcela do 13º salário

Uma boa notícia para 
os servidores públicos 
municipais de Pindamo-
nhangaba. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba anun-
ciou nesta semana a an-
tecipação do pagamento 
da segunda parcela do 13º 
salário e o adiantamento 
da folha de pagamento de 
outubro e dezembro.

De acordo com a CLT 
(Consolidação das Leis 
Trabalhistas), a Prefei-
tura teria até o dia 20 de 
dezembro para efetuar o 
pagamento da segunda 
parcela do 13º salário, po-
rém, em virtude da saúde 
financeira favorável, o 
pagamento será realizado 
no dia 30 de novembro, 
totalizando, com o salário 
do mês, um aporte de R$ 
17,5 milhões na economia 
da cidade.

Para comemoração do 
“Dia do Servidor Público 
Municipal”, em outubro, 
a folha de pagamento 
do mês será adiantada 
alguns dias e o servidor 
receberá seu salário dia 27 
de outubro e não no últi-
mo dia útil do mês (31).

Já no mês de dezembro, 
visando proporcionar sa-
tisfação para as compras 

de Natal e de Fim de Ano, o 
salário mensal, que seria 
pago dia 30, foi antecipa-
do em uma semana e será 
acertado dia 22 de dezem-
bro.

A antecipação, além 
de aquecer a economia, 
beneficia os servidores 
públicos municipais, que 
poderão fazer compras de 
fim de ano com mais cal-
ma, aproveitando ofertas e 
melhores preços.

Para o prefeito, Isael Do-
mingues, a ação é refl exo 
da boa gestão que o muni-
cípio realiza, ao contrário 
de muitos municípios que 
atrasam o pagamento do 
funcionalismo. “Os servi-
dores poderão comprar 
produtos para as festas de 
Natal e Ano Novo com an-
tecedência e terão tempo 
para fazer pesquisas, pro-
curando pelos melhores 
preços. Isso vai contribuir 
muito para a economia do 
servidor e para o aqueci-
mento do comércio. Dese-
jamos que os funcionários 
façam suas compras no 
comércio local, benefician-
do a própria cidade e con-
tribuindo com a geração 
de emprego e renda”, disse 
o prefeito Isael.

Portal R3

Resumo das antecipações
Outubro: Antecipação da Folha – aporte 
de R$ 11 milhões em 27/10/2022.
Novembro: Antecipação da 2ª parcela do 
13º salário + Folha Mensal – aporte de 
R$ 17,5 milhões em 30/11/2022.
Dezembro: Antecipação da Folha – apor-
te de R$ 11 milhões em 22/12/2022.
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EXPE D I E NTE

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

33ª Sessão Ordinária do ano de 
2022, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 27 de setembro de 2022, 

terça-feira, às 17 horas.

MATÉRIAS DE
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 03/2022, do Poder Executivo, 
que “Comunica VETO ao Autógrafo n° 
71/2022 que dispõe sobre a isenção 
tributária referente ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, de imóveis 
edificados atingidos por enchentes e 
alagamentos causados pelas chuvas 
no Município de Pindamonhangaba e 
dá outras providências” (Projeto de Lei 
n° 110/2022, de autoria do Vereador 
Francisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes – Norbertinho).

II. Projeto de Decreto Legislativo n° 
17/2022, do Vereador José Carlos Gomes 
- Cal, que “Institui o Diploma RÔMULO 
CAMPOS D’ARACE”.

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS
GOMES - CAL

Presidente

Pronunciamentos Pessoais:
conforme inscrição dos Senhores 

Vereadores no livro próprio.
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Realizada nesta terça-
feira, dia 20 de setembro, 
no plenário do Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, a 32ª 
Sessão Ordinária de 2022 
contou 3 Projetos de Lei na 
Ordem do Dia. Além dos re-
querimentos, indicações, 
moções e documentos do 
expediente, todos os pro-
jetos receberam os votos 
favoráveis dos parlamen-
tares presentes à sessão. 
Durante a sessão também 
foi constituída uma CEI 
– Comissão Especial de 
Inquérito para apurar de-
núncias formuladas contra 
o vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PL).

Identificação
em Braile
A abertura dos trabalhos 

da Ordem do Dia aconteceu 
com a apreciação do Proje-
to de Lei n° 159/2022, do ve-
reador Júlio César Carneiro 
de Souza – Julinho Car (PO-
DEMOS) que “Dispõe sobre 
a Identificação em Braile 
nas portas dos gabinetes 
e salas da repartição pú-
blica municipal e privada 
para os deficientes visuais 
e dá outras providências 
no Município de Pindamo-
nhangaba”. Após análise 
e discussão, o documento 
foi votado e aprovado por 
unanimidade.

A aprovação determina 
em seu artigo 1º que “fica 
instituído a Identificação 
em Braile nas portas de 
gabinetes e salas da repar-
tição pública municipal e 
privada para os deficientes 

Com aprovação unânime do plenário
da Câmara de Pindamonhangaba,

gabinetes e salas de órgãos públicos e 
privados terão identificação em Braile

A 32ª Sessão Ordinária ainda teve mais 2 Projetos de Lei da Ordem do Dia aprovados pelos parlamentares
e a constituição de uma CEI para apurar denúncias envolvendo um dos vereadores da Casa 

visuais, no município de 
Pindamonhangaba, sendo 
que as placas devem estar 
adaptadas em altura com 
acessibilidade para devida 
leitura”.

Segundo o vereador, “a 
Lei n° 13.146, de 06 de ju-
lho de 2015, de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, é 
um conjunto de dispositi-
vos destinados a assegurar 
e a promover, em igualda-
de de condições com as de-
mais pessoas, o exercício 
dos direitos e liberdades 
fundamentais por pessoas 
com deficiência,  visando a 
sua inclusão social e cida-
dania e desta forma, o Po-
der Público deve ser pro-
ativo em adotar medidas 
que garantam a inclusão 
e acessibilidade à Pessoa 
com Deficiência, promo-
vendo a qualidade de vida, 
ampliando e fortalecendo 
os mecanismos de infor-
mações”.

Sociedade São
Vicente de Paulo
Na sequência, o plená-

rio deliberou por analisar 

- e aprovar por 10 votos fa-
voráveis - o Projeto de Lei 
n° 163/2022, do vereador 
José Carlos Gomes - Cal 
(Republicanos), que “De-
clara de Utilidade Pública 
o CONSELHO CENTRAL DE 
PINDAMONHANGABA DA 
SOCIEDADE SÃO VICEN-
TE DE PAULO”. Assim, a 
aprovação permitirá que a 
entidade usufrua dos be-
nefícios da Lei Municipal 
nº 1.860/1983, garantindo 
assim recursos para suas 
ações de apoio às famílias 
e pessoas carentes de Pin-
damonhangaba. 

Crédito
Adicional Suplementar
Fechando a pauta das 

votações da Ordem do Dia, 
os parlamentares apre-
ciaram o Projeto de Lei n° 
169/2022, do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicio-
nal suplementar” e decidi-
ram pela aprovação do pro-
jeto por unanimidade.

A aprovação estabelece 
que “o Executivo Munici-
pal fica autorizado a abrir, 

por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4.320/64, 
um crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 
2.355.600,00 (dois milhões, 
trezentos e cinquenta e 
cinco mil e seiscentos re-
ais), na Câmara de Vere-
adores de Pindamonhan-
gaba com o objetivo de 
viabilizar a execução das 
ações do Legislativo. 

O Chefe do Poder Exe-
cutivo esclareceu que “o 
Projeto de Lei em tela visa 
a abertura de crédito adi-
cional suplementar na 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba para o 
necessário ajuste da clas-
sificação de despesa para 
o exercício vigente, com 
o objetivo de viabilizar a 
execução das ações do Le-
gislativo Municipal”.

CEI
Durante a sessão ordi-

nária o plenário da Câma-
ra de Pindamonhangaba 
decidiu abrir uma Comis-
são Especial de Inquéri-

to – CEI – para apurar as 
denúncias contra um dos 
parlamentares da Casa. 
Requerida pelo vereador 
Herivelto dos Santos Mo-
raes – Herivelto Vela (PT) 
e assinada pelos vereado-
res Rogério Ramos (PODE-
MOS), Regina Célia Daniel 
Santos - Regininha (PL), 
Felipe Guimarães Figuei-
redo Silva - Professor Feli-
pe Guimarães (PODEMOS), 
Marco Mayor (PSDB), Fran-
cisco Norberto Silva Ro-
cha Moraes - Norbertinho 
(PP), Gilson Nagrin (PP) e 
José Carlos Gomes – Cal 
(Republicanos), a CEI foi 
constituída com base no 
artigo 32 da Lei Orgânica 
de Pindamonhangaba e 
nos dispositivos do Regi-
mento Interno e tem como 
objetivo a apuração de de-
núncia acerca de “suposta 
coação e recebimento ilí-
cito de abordagem do ve-
reador Magrão ao Diretor 
Administrativo do Pron-
to Socorro – Sr. Eurico de 
Aguiar e Silva”. Após a lei-
tura do documento, o mu-
nícipe Márcio da Silva, que 
estava acompanhando a 
sessão, foi convidado para 
fazer o sorteio público dos 
integrantes da CEI. Por ser 
o autor do requerimento 
que pediu a abertura da 
CEI, o vereador Herivel-
to Vela será o presidente. 
Após o sorteio foram de-
signados para atuar na Co-
missão os vereadores Cal e 
Norbertinho. Os trabalhos 
devem começar nos próxi-
mos dias. 

33ª sessão
ordinária 
A Câmara de Pindamo-

nhangaba irá promover na 
próxima terça-feira, dia 27 
de setembro, a partir das 
17 horas, a 33ª sessão or-
dinária do ano. A reunião 
oficial ocorrerá no Plená-
rio “Dr. Francisco Roma-
no de Oliveira”. A partici-
pação da comunidade é 
permitida respeitando os 
protocolos sanitários vi-
gentes. E com o objetivo 
de dar maior transparên-
cia dos atos legislativos, 
a sessão ordinária - que 
é pública e aberta - terá 

transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora CLA-
RO e, também, pela inter-
net no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br, 
inclusive com o serviço de 
tradução e interpretação 
em LIBRAS (Língua Bra-
sileira de Sinais), fazendo 
a inclusão e permitindo o 
acesso maior de pessoas 
portadoras de deficiência 
auditiva.
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Prefeitura de Pinda usa 
tecnologia para aprimorar 
aprendizagem de alunos

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação, 
está realizando um trabalho 
de tecnologia com os alunos 
do 5º ano da E.M “Profa. Maria 
Zara Miné Renoldi dos Santos”- 
Jardim Cristina.

Sob a orientação do 
professor Germano Rivera, 
os alunos criam salas em 
jogos online, praticam xadrez 
virtual, aprendem digitação, 
participam de competições 
online. Enquanto jogam, 
aprendem sobre os diversos 
gêneros textuais, usam 
ferramentas de comunicação 
e interagem virtualmente com 
outros colegas. São utilizadas 
estratégias de ‘gamificação’ 
para motivar a aprendizagem 
dos alunos.

“Acho legal usar o 
Chromebook, porque a gente se 
diverte e não fica só escrevendo 
ou copiando da lousa. Os jogos 
e atividades digitais estimulam 
a criatividade e ajudam a ter 
um raciocínio mais rápido. Os 
alunos com mais dificuldade 
conseguem fazer as coisas 

mais rápido no computador do 
que no caderno”, relata a aluna 
Ágata Fernanda, do 5º ano A, 
da escola Maria Zara.

As atividades de produção 
de texto estão sendo 
compiladas em um Blog, que 
está sendo criado pela turma 
após o estudo do gênero 
reportagem e servirá para 
publicar entrevistas sobre a 
história do bairro onde está 
situada a escola.

A turma também realiza 
um projeto de leitura, cujo 
produto foi a criação de uma 
biblioteca virtual, na qual os 
alunos podem reler os livros 
lidos na sala de aula ou fazer 
a leitura de outros livros que 
se interessarem. A biblioteca 
digital contém obras como: O 
Pequeno Príncipe (de Antoine 
de Saint Exupery), O Menino 
do Dedo Verde (de Maurice 
Druon), O Menino Maluquinho 
(do Ziraldo), Chapeuzinhos 
Coloridos, Zeca Zangado, 
A chave do Tamanho (de 
Monteiro Lobato),

O reizinho mandão (de 
Ruth Rocha), A História da 

Matemática (do Maurício de 
Souza), entre outras. No link: 
https://bit.ly/biblioteca5ano 
pode ser encontrada a 
biblioteca virtual.

O professor Germano 
ressalta que “como professor, 
nossa tarefa é incentivar os 
alunos e aproveitar todo este 
potencial para desenvolver 
outras habilidades que 
necessitam de mediação e 
planejamento especializado. 
Para isso, realizamos 
diariamente a leitura de livros 
e textos de acordo com o gênero 
textual que estudamos a cada 
bimestre”.

A diretora da escola, Clarice 
Dias França Santos, considera 
muito positivas as práticas 
educativas que envolvem 
tecnologias e enfatiza que. 
“A sociedade atual, cada vez 
mais, nos impele a adquirir 
conhecimentos que envolvam 
as tecnologias digitais e a 
escola também pode colaborar 
e oferecer estratégias 
diferenciadas que preparem 
os educandos para novos 
contextos sociais”.

Cidade registra 8 casos novos 
notificados, 15 recuperados e 
nenhum óbito por Covid-19
O boletim da Vigilância Epi-

demiológica de Pindamonhan-
gaba contabilizou, do dia 16 (sex-
ta-feira) ao dia 22 (quinta-feira), 
8 novos casos notificados, 15 re-
cuperados e nenhum óbito. No 
total, 41.734 moradores de Pin-
damonhangaba testaram positi-
vo para Covid-19. 

As UTIs públicas e privadas 
estão com 100% dos leitos livres. 
As enfermarias estão com 4% de 
ocupação, somados leitos públi-
cos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
414.643 (números atualizados 
até as 12h05 de 22 de setembro), 
147.665 primeiras doses, 136.846 
segundas doses, 4.612 doses úni-
cas, 91.485 primeiras doses adi-
cionais, 34.035 segundas doses 
adicionais. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
as Unidades de Saúde em caso 
de sintomas gripais (Pronto-So-
corro, UPA Moreira César, UPA 
Araretama e Unidade Mista Ci-
dade Nova) para testagem, trata-
mento e notificação. Em caso de 
realização de autotestes, deve-se 

procurar as mesmas unidades 
para devida notificação, contabi-
lização e monitoramento de no-
vos casos.

Desde essa quinta-feira (22), o 
boletim será publicado a cada 15 
dias, sendo o próximo no dia 6 de 
outubro.

Covid-19: Pinda mantém vacinação para 
todos os públicos na sexta-feira (23)

A Secretaria de Saúde Pindamonhangaba mantém 
vacinação para todos os públicos na sexta-feira (23). 
Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 3 com comorbidades, doenças cardiovasculares e com 
deficiência permanente grave

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Central (Ciaf).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Cisas (Moreira César).
1ª dose: Crianças de 4 anos sem comorbidade
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Central (Ciaf).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Cisas (Moreira César).
1ª dose: Crianças de 5 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
1ª dose: Adolescentes com 12 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala de Vacina Central).
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC / BUTANTAN (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Central (CIAF).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Cisas (Moreira César).
ASTRAZENECA (Conforme agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da Mulher).
PFIZER / BIONTECH (Conforme agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: CIAF (Sala de Vacina Central).
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos (Conforme agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 a 17 esquema vacinal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da Mulher).
Pessoas com 18 anos ou mais e esquema vacinal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: Todas as unidades de saúde do município 

(exceto Crispim, Maricá, Bonsucesso, Vale das Acácias, Campinas e Goiabal).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
4ª Dose / Segunda dose Adicional
(População de 18 a 23 anos, com alto grau de Imunossupressão e que te-

nham tomado a 3º dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: Todas as unidades de saúde do município 

(exceto Crispim, Maricá, Bonsucesso, Vale das Acácias, Campinas e Goiabal).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
24 anos ou mais que tenham tomado a 3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: Todas as unidades de saúde do município 

(exceto Crispim, Maricá, Bonsucesso, Campinas, Vale das Acácias e Goiabal).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Trabalhadores da saúde (que tenham tomado a 3ª dose/dose adicional há 

4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: Todas as unidades de saúde do município 

(exceto Crispim, Maricá, Bonsucesso, Campinas, Vale das Acácias, Cidade Nova 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
*(População de 12 a 17 anos, com alto grau de Imunossupressão e que te-

nham tomado a 3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da Mulher).
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 24 anos, com alto grau de imunossupressão (que tenham 

tomado a 4ª -dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: Todas as unidades de saúde do município 

(exceto Crispim, Maricá, Bonsucesso, Campinas, Vale das Acácias, Cidade Nova 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.
ATEnção
- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são multidoses e 

possuem validade de 6 até 8 horas após abertos. Assim, para evitar desperdício, 
pode ser solicitado àqueles que chegarem próximo ao horário de encerramen-
to que retornem outro dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um documento de identificação (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o termo de vacinação preenchido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Originais e cópias.

- Quem perdeu a carteirinha de vacinação da Covid-19, favor procurar o 
posto que irá tomar a próxima dose e pedir a segunda via. É necessário levar 
um documento com foto e preferencialmente informar o dia que tomou a pri-
meira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo de comorbidades
Diabetes mellitus - Pneumopatias crônicas graves - Hipertensão Arterial 

Resistente (HAR) - Hipertensão arterial estágio 3 - Hipertensão arterial está-
gios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - Doenças cardiovasculares
Insuficiência cardíaca (IC) - Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar - Car-

diopatia hipertensiva - Síndromes coronarianas - Valvopatias - Miocardiopa-
tias e Pericardiopatias - Doenças da Aorta, dos Grandeds Vasos e Fístulas arte-
riovenosas - Arritmias cardíacas - Cardiopatias congênita no adulto - Próteses 
valvares e Dispositivos cardíacos implantados - Doenças neurológicas crônicas 
- Doença renal crônica - Imunocomprometidos - Hemoglobinopatias graves - 
Obesidade mórbida - Síndrome de Down - Cirrose hepática

Crianças de 3 e 4 anos - Pessoas com deficiência permanente grave
1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para 

andar ou subir escadas. 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade 
de ouvir. 3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar. 4- 
Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas 
atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Comorbidades e deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia 

hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericar-
diopatias, doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias 
cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses e implantes cardíacos, talassemia, 
síndrome de Down, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hiper-
tensão arterial resistente e de artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossu-
primidos (incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão de adultos
Indivíduos que possuam: I - Imunodeficiência primária grave; II - Quimio-

terapia para câncer; III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas 
vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - Uso de corticóides em do-
ses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; VI - Uso de drogas 
modificadoras da resposta imune*; VII - Pacientes em terapia renal substituti-
va (hemodiálise); VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamató-
rias);

Drogas modificadores de resposta imune consideradas para fim de elegibi-
lidade a dose adicional da vacina para pessoas imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, em caso de dúvida ligue: (12) 3648-1912 (Sala de 
Vacina do Ciaf).

O telefone da ouvidoria da saúde é: (12) 3550-0605.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSO-
AS 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 AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e 
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido 
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta 
Serventia, no endereço supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, corres-
pondente à quantia de R$ 45.063,23, além das despesas de intimação, publicação do presente 
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553903954, firmado em 22 
de setembro de 2017, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 
64.536, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZE-
VEDO Nº 462, APTO 103, BLOCO 22, ED. PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, NESTA 
CIDADE, CEP 12.402-010.. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias úteis, 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, 20 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 765, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

         
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da 

competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando o 

parecer da Comissão Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar 
nº 007/2021, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 

395, de 13 de agosto de 2021, pelo período de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, 

nos termos do memorando 37323/2022. 

Esta portaria entra em vigor nesta data.  
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022. 

 
                    Marcelo Ribeiro Martuscelli 

Secretário Municipal de Administração 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de 
setembro de 2022. 

 
SMA/egga/Memo 37323.2022 

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO Nº 788, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
          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 006/2020, para dar continuidade à apuração do 
processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 15 de setembro de 2022, 
sejam concluídos os trabalhos. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2022. 
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2022. 

Marcelo Ribeiro Martuscelli 
Secretário Municipal de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 16 de setembro de 2022. 
SMA/egga/memo 38945.2022 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
                          SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022 ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.235/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação do Centro de Convivência para Idosos “Francisca 
Inácio Ribeiro” 

 Objeto: A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 44/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.236/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação do Centro de Convivência dos Idosos de Moreira 
César – “Helena Bondioli Muassab” 

 Objeto: A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.272/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para  adolescentes de 15 a 17 anos, 45 
atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 55/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.283/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente – Projeto 
Crescer 

 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos, 90 atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.549/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba 
 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, 41 
atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para estadual). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
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4º Bimestre de 2022RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

RECEITAS DO ENSINO

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 129.950.000,00 129.950.000,00 104.222.270,23 80,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 42.912.000,00 42.912.000,00 34.367.695,28 80,09
1.1.1 - IPTU 33.550.000,00 33.550.000,00 27.993.202,26 83,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 9.362.000,00 9.362.000,00 6.374.493,02 68,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI 8.302.000,00 8.302.000,00 5.197.982,37 62,61
1.2.1 - ITBI 8.300.000,00 8.300.000,00 5.197.982,37 62,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 2.000,00 2.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 60.886.000,00 60.886.000,00 52.369.478,73 86,01
1.3.1 - ISS 57.900.000,00 57.900.000,00 49.167.067,44 84,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 2.986.000,00 2.986.000,00 3.202.411,29 107,25
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 17.850.000,00 17.850.000,00 12.287.113,85 68,84
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1 - ITR
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 376.732.000,00 376.732.000,00 307.761.302,80 81,69
2.1 - Cota-Parte FPM 94.316.000,00 94.316.000,00 78.200.196,18 82,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b 87.500.000,00 87.500.000,00 73.685.526,98 84,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d 3.408.000,00 3.408.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e 3.408.000,00 3.408.000,00 4.514.669,20 132,47
2.2 - Cota-Parte ICMS 250.000.000,00 250.000.000,00 197.591.110,51 79,04
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 1.900.000,00 1.900.000,00 1.208.671,59 63,61
2.5 - Cota-Parte ITR 54.000,00 54.000,00 33.687,96 62,39
2.6 - Cota-Parte IPVA 30.462.000,00 30.462.000,00 30.727.636,56 100,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 506.682.000,00 506.682.000,00 411.983.573,03 81,31

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 134.000,00 134.000,00 259.021,08 193,30
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 13.938.000,00 13.938.000,00 9.901.012,10 71,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação 12.363.000,00 12.363.000,00 8.844.088,45 71,54
5.2 - Transferências Diretas - PNDE
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.421.000,00 1.421.000,00 961.976,21 67,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 154.000,00 154.000,00 94.947,44 61,65
5.5 - Outras Transferências do FNDE
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.832.000,00 5.832.000,00 5.429.668,88 93,10
6.1 - Transferências de Convênios 5.832.000,00 5.832.000,00 5.429.668,88 93,10
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 48.000,00 48.000,00 1.004.167,71 2.092,02
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 19.952.000,00 19.952.000,00 16.593.869,77 83,17
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Receitas do FUNDEB
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

FUNDEB

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 73.983.200,00 73.983.200,00 60.649.326,56 81,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 17.500.000,00 17.500.000,00 14.737.105,04 84,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 50.000.000,00 50.000.000,00 39.518.221,96 79,04
10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 380.000,00 380.000,00 241.734,36 63,61
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.800,00 10.800,00 6.737,53 62,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 6.092.400,00 6.092.400,00 6.145.527,67 100,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 78.590.000,00 78.590.000,00 61.368.089,90 78,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 78.280.000,00 78.280.000,00 60.511.752,29 77,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 310.000,00 310.000,00 856.337,61 276,24
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 4.296.800,00 4.296.800,00 -137.574,27 -3,20

Despesas do FUNDEB
Despesas Empenhadas

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 55.016.000,00 55.048.601,83 46.236.778,56 83,99 46.236.778,56 83,99
13.1 - Com Educação Infantil 23.527.000,00 23.537.890,00 17.587.816,63 74,72 17.587.816,63 74,72
13.2 - Com Ensino Fundamental 31.489.000,00 31.510.711,83 28.648.961,93 90,92 28.648.961,93 90,92
14 - OUTRAS DESPESAS 23.574.000,00 30.482.214,44 5.724.771,50 18,78 5.724.771,50 18,78
14.1 - Com Educação Infantil 4.000.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 23.574.000,00 26.482.214,44 5.724.771,50 21,62 5.724.771,50 21,62
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 78.590.000,00 85.530.816,27 51.961.550,06 60,75 51.961.550,06 60,75

Deduções para Fins do Limite do FUNDEB Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 70%
16.2 - FUNDEB 30%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2.940.816,27
17.1 - FUNDEB 70% 32.601,83
17.2 - FUNDEB 30% 2.908.214,44
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 2.940.816,27

Indicadores do FUNDEB Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 49.020.733,79
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 75,29
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 4,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 20,12

Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 1.258.498,22
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022 2.940.816,27
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Despesas com Ações Típicas de MDE

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 41.822.000,00 58.731.788,00 34.634.707,51 58,97 30.630.419,96 52,15
22.1 - Creche 20.898.000,00 29.132.998,00 15.860.226,91 54,44 14.769.657,86 50,70
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 12.898.000,00 14.898.000,00 10.013.266,38 67,21 10.013.266,38 67,21
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.000.000,00 14.234.998,00 5.846.960,53 41,07 4.756.391,48 33,41
22.2 - Pré-Escola 20.924.000,00 29.598.790,00 18.774.480,60 63,43 15.860.762,10 53,59
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10.629.000,00 12.639.890,00 7.574.550,25 59,93 7.574.550,25 59,93
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 10.295.000,00 16.958.900,00 11.199.930,35 66,04 8.286.211,85 48,86
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 89.808.000,00 102.529.026,27 72.820.071,94 71,02 58.040.778,13 56,61
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 55.063.000,00 57.992.926,27 34.373.733,43 59,27 34.373.733,43 59,27
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 34.745.000,00 44.536.100,00 38.446.338,51 86,33 23.667.044,70 53,14
24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR 618.000,00 618.000,00 463.957,18 75,07 275.300,25 44,55
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS 1.118.000,00 1.614.000,00 737.223,09 45,68 731.298,09 45,31
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 133.366.000,00 163.492.814,27 108.655.959,72 66,46 89.677.796,43 54,85

Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -137.574,27
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 856.337,61
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2.940.816,27
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 3.659.579,61
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 85.011.618,48
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 20,63

GeoSIAP - PMPINDA - BDSANTOS Página 3 de 4

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

22/09/2022
08:49:11

4º Bimestre de 2022RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino

Outras Informações para Controle

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 19.818.000,00 36.280.975,66 23.045.337,12 63,52 12.984.181,72 35,79
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 19.818.000,00 36.280.975,66 23.045.337,12 63,52 12.984.181,72 35,79
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 153.184.000,00 199.773.789,93 131.701.296,84 65,93 102.661.978,15 51,39

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Saldo até o Bimestre Cancelado em 2022
(j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

Controle da Disponibilidade Financeira FUNDEB Salário Educação
7.780.254,9946 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

8.844.088,4560.511.752,2947 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
48.1 - Orçamento do Exercício
48.2 - Restos a Pagar

856.337,6149 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
8.844.088,4569.148.344,8950 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

-8.844.088,45-69.148.344,8951 - (+) Ajustes
-8.844.088,45-69.148.344,8951.1 - Retenções

51.2 - Conciliação Bancária
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

ISAEL DOMINGUES CLAUDIO MARCELO DE GODOY FONSECA JOÃO CARLOS MUNIZ BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
PREFEITO SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DIRETOR DEPTO FINANCEIRO E CONTÁBIL CONTADOR CRC: 143626/O-4/SP

CPF: 057.274.228-25 CPF: 199.215.798-78
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Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino

Outras Informações para Controle

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 19.818.000,00 36.280.975,66 23.045.337,12 63,52 12.984.181,72 35,79
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 19.818.000,00 36.280.975,66 23.045.337,12 63,52 12.984.181,72 35,79
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 153.184.000,00 199.773.789,93 131.701.296,84 65,93 102.661.978,15 51,39

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Saldo até o Bimestre Cancelado em 2022
(j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

Controle da Disponibilidade Financeira FUNDEB Salário Educação
7.780.254,9946 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

8.844.088,4560.511.752,2947 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
48.1 - Orçamento do Exercício
48.2 - Restos a Pagar

856.337,6149 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
8.844.088,4569.148.344,8950 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

-8.844.088,45-69.148.344,8951 - (+) Ajustes
-8.844.088,45-69.148.344,8951.1 - Retenções

51.2 - Conciliação Bancária
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

ISAEL DOMINGUES CLAUDIO MARCELO DE GODOY FONSECA JOÃO CARLOS MUNIZ BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
PREFEITO SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DIRETOR DEPTO FINANCEIRO E CONTÁBIL CONTADOR CRC: 143626/O-4/SP

CPF: 057.274.228-25 CPF: 199.215.798-78
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ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PINDAMONHANGABA – CONCID – GESTÃO 2022/2024 

 
PUBLICAÇÃO DA LISTA DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL INSCRITOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS 

 
A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, considerando o Anexo I – Cronograma, do Edital do processo de eleição para 
os representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal da Cidade de Pindamonhangaba – Gestão 2022/2024, TORNA 
PÚBLICA, a relação das incrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS para concorrer à Eleição do Conselho Municipal da Cidade 
de Pindamonhangaba: 
 

1- INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
 

Eleição para os representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal da Cidade de 
Pindamonhangaba – CONCID – Gestão 2022/2024 

Protocolo 
1DOC Nome do Inscrito Representante Situação 

48.261/2022 Paulo Eduardo Oliveira de Carvalho ZOC/ZOR DEFERIDA 
48.318/2022 Regina Midori Fukashiro ZOC/ZOR DEFERIDA 
48.409/2022 Aline Cristina Zeferino dos Santos ZOC/ZOR DEFERIDA 
48.495/2022 Valdir da Silva Miranda ZOC/ZOR DEFERIDA 
48.538/2022 Alfredo de Jesus Moreira César DEFERIDA 
48.609/2022 Gerson Benedito Leme Moreira César DEFERIDA 
48.613/2022 Antonio Benedito Caetano Moreira César DEFERIDA 
48.614/2022 Rita de Cassia Ribeiro Vilela e Silva Bairros DEFERIDA 
48.620/2022 Erika Garrio Carlucci Pereira Bairros DEFERIDA 

1. A Zona de Ocupação Controlada (ZOC) compreende Bom Sucesso/Mandú, Cruz Grande/Cruz Pequena e área adjacente ao 
Loteamento Goiaba 

2. A Zona de Ocupação Restrita (ZOR) compreende Oliveira, Piracuama, Ribeirão Grande e Santo Antônio do Borba 
 
 

2- INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
 

Eleição para os representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal da Cidade de Pindamonhangaba –
CONCID – Gestão 2022/2024 

Lista dos Inscritos 

Protocolo 
1DOC Nome do Inscrito Representante Situação 

 
Motivo 

48.616/2022 Isis Monteiro Guimarães ZOC/ZOR INDEFERIDO 

O comprovante de endereço 
(documento exigido no item 3.1 
do edital do processo de eleição), 
anexo ao protocolo, refere-se ao 
imóvel localizado à Rua Rua 
Helio Eduardo Romeiro 
Guimarães, nº 148 tendo como 
responsável o Sr. Felipe Augusto 
da Silva Garcia, e a inscrição foi 
realizada em nome de Isis 
Monteiro Guimarães, tendo como 
endereço Estrada Municipal 
Jesus Antonio Moranda, nº 204A. 
Considerando que não há 
compatibilidade dos logradouros 
e responsáveis, a comissão 
decidiu por não habilitar a inscrita 
para concorrer a eleição. 
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1. A Zona de Ocupação Controlada (ZOC) compreende Bom Sucesso/Mandú, Cruz Grande/Cruz Pequena e área adjacente ao 
Loteamento Goiaba 

2. A Zona de Ocupação Restrita (ZOR) compreende Oliveira, Piracuama, Ribeirão Grande e Santo Antônio do Borba 
 

De acordo com o itens 3.3 e 3.4 do Edital de Eleição, publicado no Jornal Tribuna do Norte nos dias 15.07.2022, 29.07.2022 e 

06.09.2022 e disponível no site da Prefeitura, link https://pindamonhangaba.sp.gov.br/concid, desde de 15.07.2022, O 

PRAZO PARA O PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO DOS CREDENCIADOS SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, 

CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, OU SEJA, ATÉ 28/09/2022 E OS RECURSOS DEVERÃO SER 

PROTOCOLADOS, ATRAVÉS DO SISTEMA 1DOC. A COMISSÃO ELEITORAL PUBLICARÁ O PARECER FINAL DOS 

RECURSOS ATÉ O DIA 05/10/2022. 

 
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2022. 

COMUNICADO

A Instituição Casa de Girassol está selecionando currículos de 23 à 28/09/2022 para as para o aten-
dimento de crianças de Educação Infantil no município de Pindamonhangaba, seguintes funções: 
1- ADI  e Recreacionista 18  vagas sendo 14 para ADI e 4 para recreacionista- Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil:  escolaridade mínima ensino médio ou  estudantes de pedagogia a partir 
do 3 semestre;
2- Auxiliar Administrativo 1 vaga: escolaridade mínima ensino médio Completo com experiência 
na função;
3- Auxiliar de Limpeza 3 vagas: escolaridade mínima Ensino Fundamental Completo e experiência 
na função;
4- Auxiliar de Cozinha 3 vagas: escolaridade mínima Ensino Fundamental Completo e experiência 
na função;
5- Porteiro/Zelador 1 vagas: escolaridade mínima Ensino médio completo e experiência na função; 
Enviar currículo no seguinte email: rh.crecheyolanda@gmail.com

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:

TOMADA DE PREÇOS 018/2022 (PMP 12225/2022) 
Para “contratação de empresa especializada para reforma da Feira Livre” com recebimento dos 
envelopes até dia 11/10/2022 às 14h e início da sessão às 14h30.

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

   

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA 

O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão exercida por um Conselho Diretor Deliberativo, formado por sete 
membros, sendo que quatro membros são eleitos por segmentos esportivos do município. 
O mandado atual dos conselheiros expirou no ano de 2020 e para a renovação do Conselho Diretor convidamos os interessados dos 
segmentos abaixo para participarem da nova assembléia de eleição, para o exercício de 2023 a 2024. 

1. Professores e Técnicos da SEMELP; 
2. Professores de Educação Física da Rede  Estadual/Municipal  de Ensino; 
3. Presidentes das Sociedades Amigos do Bairro; 
4. Presidentes ou Representantes de Academias, Associações e Clubes. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo é composto por: 
Secretário (a) Municipal de Esportes; 
Diretor (a) Municipal de Esportes; 
Um representante da Secretária Municipal de Finanças; 
Um Professor de Educação Física ou Técnico Desportivo da Secretária Municipal de Esporte de Pindamonhangaba (SEMELP); 
Um Professor de Educação física, indicado pelos próprios Professores de Educação Física da rede  Estadual  ou Municipal de Ensino, 
que atuem em Pindamonhangaba; 
Um representante oficialmente vinculado e indicado pelas Sociedades de Amigos de Bairro; 
Um representante oficialmente vinculado e indicado, pelas Ligas Municipais, Clubes, Associações e Academias representativas do 
Município; 
Os representantes do Poder Público Municipal foram indicados pelas próprias secretárias municipais contempladas na lei supracitada.    
3. ELEIÇÃO 
3.1. Os Indicados de cada segmento devem possuir vínculo oficial com as entidades que representam. 
3.2. Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do Art. 118 do capitulo V da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, conhecida como “Ficha Limpa Municipal” aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012. 
3.3. Em cada Assembléia será realizada eleição direta, como voto secreto, onde cada votante votará em até três nomes. 
3.4. A lista Tríplice será enviada ao Digníssimo Senhor Prefeito Municipal que Indicará o membro de cada segmento para o novo 
mandato. 
3.5. Não é permitido voto por procuração. 
3.6. A eleição dos Conselheiros para compor o Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba será realizada na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), localizada no Centro Esportivo “João do Pulo” situado na 
Rua Eng.º Orlando Drumond Murgel, 493, Parque São Domingos, CEP 12410.310. 
 
DATA EVENTO 
Prorrogado 28/09/2022 Período de inscrição até as 17h00
Prorrogado 30/09/2022 Eleição das 9h ás 11 h30min. Das 13h30min ás 16h.
            
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. A relação dos conselheiros indicados por seus respectivos órgãos será publicada no Jornal Tribuna do Norte. 
 
Atenciosamente, 

 

Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

Presidente do FAEP 
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A Escola Prof. Mário de Assis 
César recebeu, em agosto, a vi-
sita do “Projeto Fluxo Pipas” (Ge) 
com a proposta de realizar uma 
palestra aos alunos sobre como 
soltar pipas com segurança, na 
tentativa de reduzir os riscos 

‘Projeto Fluxo Pipas’ realiza palestra 
sobre como soltar pipas com segurança

No dia 21 de setembro comemoramos 
com grande estilo o “Dia da Árvore” na Es-
cola Municipal Professora Isabel do Carmo 
Nogueira. Os alunos realizaram o plantio 
de mudas de hibisco, malvavisco, tumber-
gia, dentre outras, próximo as grades da 
frente da escola, que posteriormente se-
rão transformadas em um grande jardim 
vertical, modificando a paisagem da esco-
la. Essa é uma das ações do Projeto “Não 
queremos um meio ambiente, queremos 
um ambiente inteiro”, que tem por finali-
dade conscientizar a comunidade escolar 
sobre a necessidade de cuidados, preser-
vação e mudanças de atitudes com o meio 
ambiente. Foram estabelecidas parcerias 
com o Viveiro Municipal, o Projeto Aula 
Extra Roberto Rocca, o Instituto Sabiá 
(MovCicla) bem como a Sra Andrea, mãe 
de aluna e parceira da escola, que doaram 
mudas e auxiliaram no plantio.

Além de todos os benefícios para o 
meio ambiente, a interação dos alunos 
com a terra, com a planta, com o chão, 
contribuem para seu desenvolvimento 
biopsicossocial e afetivo, e destacamos 
aqui, a importância desse contato para os 
alunos com deficiência, que tem a possi-
bilidade de terem experiências sensoriais 
significativas, estimuladas em todo esse 
processo, contribuindo para a superação 
de barreiras e limites.

“O plantio de árvore não é apenas uma 
ação, e sim uma demonstração de cida-
dania e respeito ao ‘ambiente inteiro’ que 
queremos”. 

‘dia da Árvore’ na Escola Profª. 
Isabel do Carmo Nogueira

com cola), o qual também ofere-
ce perigo no contato com a rede 
de energia. Ao cortar a camada 
protetora da fiação, a linha in-
terrompe a transferência de cor-
rente elétrica, podendo provocar 
curto-circuito. 

Além disso, o cerol pode cor-
tar as mãos de quem empina 
pipa e o pescoço, principalmen-
te de ciclistas e motociclistas – 
causando graves acidentes, que 
podem levar à morte.

As crianças também foram 
orientadas sobre o risco com o uso 

de objetos como o “lança-gato” (pe-
dra presa a uma linha), arremessa-
dos para resgatar pipas e que po-
dem danificar a rede elétrica.

Por último, aconteceu uma 
aula prática, com todo material 
doado pelo projeto, com a finali-
dade de ensinar os alunos a faze-
rem uma bela pipa.

O encerramento se deu na 
semana seguinte, com a entrega 
de um kit pipa para o aluno que 
criou a pipa mais criativa. O Flu-
xo Pipas costuma realizar esse 
trabalho voluntário desde 2015.

O Bosque da Princesa recebe, neste domingo 
(25), o evento “Domingo no Bosque”. A atração é 
uma realização da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, e vai reunir uma série de atividades gratuitas 
para a população 

Yoga, arteterapia para autistas, dança circu-
lar, contação de histórias e show musical fazem 
parte da programação, que começa às 9 horas e 
segue até as 16 horas.

Programação Domingo no Bosque 
– 25 de setembro

— 9h – Yoga, com Daya Shakti.
— 10h – Arteterapia voltada para autistas. 
— 10h – Dança Circular: Focalizadora Bebel Morais. 
— 14h – Apresentação musical com Rodrigues Neto.
— 15h30 – Contação de História: A Cigarra e a Formi-
ga – Sub Art Produções.
— 16h – Oficina de Balagandã com a palhaça Patuá 
da Severina Cia e Teatro.

“Domingo no Bosque” terá yoga, música, 
oficina, história e muito mais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, em 
parceria com a CSI TBTx, reali-
za a primeira atividade de ob-
servação meteorológica.

A Observação Noturna será 
realizada no Museu Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina no dia 5 de outubro de 
2022. As vagas são limitadas. A 
organização pede para que as 
pessoas cheguem com 15 mi-
nutos de antecedência.

Em caso de indisponibili-
dade meteorológica a ativida-
de poderá ser substituída por 
evento interno.

As inscrições devem ser 
realizadas pelo link: https://bit.
ly/3Bu0A0K

Confira a Programação:

— 18h: Apresentação da 
equipe CSI TBTx e do NameE-
xoWorlds 2022

— 18h30: Aula temática so-
bre astronomia - Viviane Sal-
vador Alves

— 19h: Aula temática sobre 
astrobiologia - Fernando Pe-
reira Maiello

— 19h30: Observação no-
turna monitorada - Viviane 
Salvador Alves

Pinda abre inscrições 
para Observação 
 Noturna no Museu dia 5

com acidentes. Além de aciden-
tes, os riscos com as pipas afe-
tam também até quem não tem 
o costume de empiná-las.

A palestra abordou com uma 
linguagem simples e clara a uti-
lização de materiais proibidos 

na criação de pipas porque são 
condutores de energia, aumen-
tando o perigo como: fitas VHS 
ou cassetes para fazer rabiolas.

Outro material proibido e 
causador dos acidentes mais 
drásticos é o cerol (pó de vidro 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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sociais

Na vida de quem é pura luz e 
alegria: Suelayon Maria (secre-
taria Municipal de Administra-
ção). Ela fez aniversário nessa 
quarta-feira, dia 21 de setembro, 
e recebeu o carinho e o desejo de 
muita saúde, sabedoria e pros-
peridade de toda a sua família, 
dos seus amigos e da equipe da 
Prefeitura de Pinda. 

Tudo de bom
Para Larissa Bueno Xavier Gouvêa, que celebrou mais uma 

primavera nesse dia 21 de setembro. A ‘Família Xavier’ agra-
dece a Deus “por mais um ano de vida da nossa primogênita”. 
Felicidades, Larissa!

O médico dr. Fernando Oliveira parabeniza sua esposa Dra. 
Melina, que celebrou mais um ano de vida nesse dia 20 de setem-
bro; ele também parabeniza seu filho Vincenzo, que completa mais 
um aninho no próximo dia 26. Junto com o Dr. Fernando, familiares 
e amigos desejam muita luz, sabedoria e paz para a dupla.

Em dose dupla

Bodas de Pérola
No dia 19 de setembro o casal 

Eduardo e Simone comemorou 
seus 30 anos de casados. Seus 
filhos Bianca, Diego e Laís; os netos: 
Davi, Arthur Heloísa e Joaquim; 
baby a caminho; e os genros Mar-
cos e João desejam muitas bên-
çãos e felicidades por esse dia tão 
especial! 

Tudo de lindo 
Para a linda Maria Antônia, que completou mais um ano de vida 

na última quarta-feira, dia 21 de setembro. Sua mãe Elaine, seu pai 
José Antônio (o Jú), seu irmão José Gabriel e todos os seus familiares e 
amigos desejam muita alegria, saúde e paz. 

Muita luz
Na vida da Marce-

la Rufato (Gabinete), 
aniversariante do 

próximo sábado, dia 24 
de setembro. Seus pais, 

seu esposo Roberto, e 
seus filhos Laura, Vítor 

e a caçula Helena, além 
dos amigos da Prefei-

tura de Pindamonhan-
gaba, desejam saúde, 

paz, bênçãos e muitas 
conquistas em mais um 

ciclo de vida. 

Novo ciclo
Quem celebrou mais um aniversário nessa quarta-fei-

ra, dia 21 de setembro foi o André Pereira (Vigilância). Seus 
filhos; sua esposa; familiares e amigos, em especial a equipe 
do Cepatas desejam muita luz, saúde e sabedoria em mais 
um ano de vida.

Mais 365 dias
Repletos de bênçãos, saúde e 

prosperidade na vida do músico 
Douglas Silva (Sorriso) que celebra 
mais um ano de vida neste sábado 
(24). Sua mãe Maria Vicentina, seu 
pai Jair, seus filhos Bia, Bianca e 
Juninho e todos os seus amigos e 
familiares desejam saúde, alegria, 
prosperidade e paz.  

Alegria e prosperidade 
Na vida da supermãe, engenheira, palestrante, 

atleta, influencer digital e multitarefas, Jéssica Claro, 
que celebrou mais um aniversário no último dia 21.  
Seu esposo Gabriel, seu filho Rafael, familiares e ami-
gos a parabenizam, desejando muita saúde, alegria, 
sabedoria e prosperidade.

Na vida do 
Vicente Corrêa 
da Silva, que 
completa mais 
um ano de vida 
na próxima se-
gunda-feira, dia 
26 de setembro. 
Toda a sua famí-
lia e amigos, em 
especial a equipe 
da secretaria de 
Finanças da Pre-
feitura, desejam 
muita luz, saúde 
e alegria em seu 
novo ciclo. 

Sabedoria e pazMuita luz

Parabéns
Tudo de bom para André Felipe, que celebrará mais um ano de vida 

no próximo dia 24 de setembro. Sua namorada Stéfanie Melo (foto), 
amigos e familiares desejam muita luz, saúde e paz em seu viver.
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