
Tribuna do Norte6 PINDAMONHANGABA, 26 DE OUTUBRO DE 2022

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 209/2022 (PMP 14648/2022)
Para “Aquisição de ferros para serem utilizadas em diversas obras/manutenções, 
bem como para utilização do Setor de Artefatos de Concreto da Usina de Asfalto 
no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Governo e Serviços Públicos” com recebimento dos envelopes até dia 17/11/2022 às 
14H00 e início da sessão às 14H30.

TOMADA DE PREÇOS 26/2022 (PMP 13121/2022)
Para “contratação de empresa especializada para serviço de reforma e ampliação da 
Esf Araretama III - localizada a rua gal. Ruy de Andrade costa, nº 130 - bairro Arare-
tama, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos envelopes 
até dia 10/11/2022 às 14H00 e início da sessão às 14H30. 

TOMADA DE PREÇOS 30/2022 (PMP 14176/2022) 
Para “contratação de empresa especializada para reforma da biblioteca do bosque da 
princesa - espaço co working, com fornecimento de material e mão de obra” com re-
cebimento dos envelopes até dia 29/11/2022 às 08H30 e início da sessão às 09H00.

TOMADA DE PREÇOS 27/2022 (PMP 14298/2022)
Para “contratação de empresa especializada para construção de unidade de saúde - 
vale das acácias, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos 
envelopes até dia 10/11/2022 às 08H30 e início da sessão às 09H00.

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

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 069/2020 (PMP 3543/2020)
Foi fi rmado o aditamento 01/2022, de 18/10/2022, ao contrato 136/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos 
de manutenção elétrica em geral, com reposição e/ou fornecimento sem exclusivi-
dade de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos 
e máquinas rodoviárias de diversas marcas, modelos e tipos pertencentes à frota 
operacional desta municipalidade” para prorrogação até 21/10/2023, assinando pela 
contratante, o Sr. Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada Ando Auto Elétrico Ltda 
ME, o Sr. Fernando Osamu Ando.

 
 
             
           PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

 

            Estado de São Paulo 
 

             

 

 
 

Aviso de Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei de Revisão da Lei Complementar nº 07 de 13 de 
fevereiro de 2008 e suas alterações, que institui a Classificação de Atividades no Zoneamento Urbano do 

Município de Pindamonhangaba 
 
 
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que em 07 de novembro de 2022 
(segunda-feira), às 18h00min, no Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, na sede da Câmara Municipal, 
localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860, Bairro Mombaça, Pindamonhangaba/SP, realizar-se-á AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para Apresentação do Projeto de Lei de Revisão da Lei Complementar nº 07 de 13 de fevereiro de 2008 
e suas alterações, que institui a Classificação de Atividades no Zoneamento Urbano do Município de 
Pindamonhangaba.  
A Minuta do Projeto de Lei, objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA, estará disponível para consulta no site da Prefeitura a 
partir de 31/10/2022 (segunda-feira): https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/secretarias/obras-e-
planejamento/secretaria-de-obras-e-planejamento 
 
 

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2.022. 
 
 

ISAEL DOMINGUES 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Av. Geraldo José Rodrigues Alckmin, 480, Santa Luzia - CEP 12411-015 – Pindamonhangaba - SP.
Tel. fax: (012) 35500030 - E-mail – smma@pindamonhangaba.sp.gov.br

Chamamento Público nº 19/2022

Ranking das propriedades habilitadas

Conforme previsto no subitem 4.1, do item 4 “Habilitação das Propriedades” do Edital de Chamamento
Público nº 19/2022, para seleção de propriedades rurais para participação no Programa Municipal de
Preservação e Recuperação Ambiental “Conservador da Natureza”, segue o resultado da fase documental e a
classificação das propriedades prioritárias, considerando os critérios de prioridade expressos na tabela do
Anexo I do Decreto 6.214/2022:

CLASSIFICAÇÃO NOME DO
RESPONSÁVEL LEGAL NOME DA PROPRIEDADE TOTAL DE

PONTOS RESULTADO

1° ANTONIO CARLOS PRIES
DEVIDE SÍTIO ARCO-ÍRIS 27,5 HABILITADO

2° FRANCISCO MALVEZZI SÍTIO PÉ DO MULUNGÚ 25,0 HABILITADO

2° JANIO MAGNO BARBOSA JANIO MAGNO BARBOSA 25,0 HABILITADO

2° CLAUDIO SALGADO DE
MACEDO SÍTIO GRAMINHA 25,0 HABILITADO

2° DIONISIO LUIZ
GONÇALVES CHÁCARA BOA ESPERANÇA 25,0 HABILITADO

2° PATRICIA CARVALHO C.
DE A. LACERDA SÍTIO SÃO FRANCISCO 25,0 HABILITADO

2° PATRICIA CARVALHO C.
DE A. LACERDA SÍTIO SÃO JORGE 25,0 HABILITADO

2° ANTÔNIO ARAÚJO SILVA SÍTIO LINENSE 25,0 HABILITADO

2°
JOÃO ANTÔNIO
CAVALCANTI DE

ALBUQUERQUE LACERDA
SÍTIO MORRO REDONDO 25,0 HABILITADO

3° LUIS MARCIO PAES SÍTIO COQUEIRAL 22,5 HABILITADO

4° ACÁCIO SOARES DE
ALENCAR ROÇA REFÚGIO DO AÇAÍ 22,5 HABILITADO

5° RENATO NONNO SÍTIO MÃE D’ÁGUA 17,5 HABILITADO

6° CLÁUDIO LUIZ KOIDE SÍTIO KOIDE 15,0 HABILITADO
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Av. Geraldo José Rodrigues Alckmin, 480, Santa Luzia - CEP 12411-015 – Pindamonhangaba - SP.
Tel. fax: (012) 35500030 - E-mail – smma@pindamonhangaba.sp.gov.br

- FERNANDO ANTUNES
LIMA FERNANDO ANTUNES LIMA - INABILITADO

- THIAGO GONÇALVES SÍTIO BOA VISTA - INABILITADO

- SANDRA MARIA PEREIRA
DA SILVA SEM NOME - INABILITADO

- PAULO FERNANDO
SILVEIRA BUENO SÍTIO MARIA CRISTINA - INABILITADO

- GABRIEL BUSTAMANTE
SOUZA SÍTIO SÃO GABRIEL - INABILITADO

O documento contendo a pontuação atribuída a cada critério de prioridade para a composição deste ranking
estará disponível das 9h às 11h, e das 14h às 16h do dia 26 de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, para que, pessoalmente, seja retirado pelo responsável pela propriedade rural. Na ocasião,
poderão ser sanadas todas as dúvidas referentes à pontuação. O período para interposição de recursos ocorrerá
entre 25/10/2022 e 13/11/2022.

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2022.

PAULO RICARDO NICOLAS IMPARATO
Membro do Conselho Gestor

RAFAEL RIBEIRO CAVALCANTE DE SOUZA
Diretor de Meio Ambiente

MARIA EDUARDA ABREU SAN MARTIN
Secretária de Meio Ambiente
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O documento contendo a pontuação atribuída a cada critério de prioridade para a composição 
deste ranking estará disponível das 9h às 11h, e das 14h às 16h do dia 26 de outubro de 2022, na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que, pessoalmente, seja retirado pelo responsável 
pela propriedade rural. Na ocasião, poderão ser sanadas todas as dúvidas referentes à pontuação. 
O período para interposição de recursos ocorrerá
entre 25/10/2022 e 13/11/2022.

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2022.

PAULO RICARDO NICOLAS IMPARATO
Membro do Conselho Gestor

RAFAEL RIBEIRO CAVALCANTE DE SOUZA
Diretor de Meio Ambiente

MARIA EDUARDA ABREU SAN MARTIN
Secretária de Meio Ambiente

                                                                                     
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP 

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A
 GESTÃO 2022/2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PINDAMONHANGABA.

O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa de seu Pre-
sidente, no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal nº 6.043/2017, no Regimento 
Interno do CMAS, bem como nas diretrizes aprovadas na 9ª reunião ordinária deste conselho, no 
dia 14/09/2022, convoca a Sociedade Civil, abaixo identifi cada e devidamente reconhecida para 
o credenciamento e inscrição de candidatos visando à participação na Assembleia para a Eleição 
dos Representantes da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de Assistência 
Social, Gestão – 2022/2024 cujas normas são regidas pelo presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
 Artigo 1°. Ficam convocados as seguintes Instituições, Organizações e Usuários da Assistência 
Social, comprovadamente domiciliados na cidade de Pindamonhangaba, bem como os Conselhos 
e Sindicatos de classe, para votar e serem votados a uma das 05 (cinco) vagas de representação 
da sociedade civil do CMAS de Pindamonhangaba, sendo 5 (cinco) vagas para titulares e seus 
respectivos suplentes, nos termos deste Edital, a saber, que acolhe o artigo 2º da Lei Municipal nº 
6.043/2017 de 19 de julho de 2017. 
I. Dos representantes da Sociedade Civil 
a. 01 (um) representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência So-
cial e seu respectivo suplente. Consideram-se representantes de usuários ou representantes de 
organizações de usuários da Assistência Social, as pessoas vinculadas aos serviços, programas, 
projetos ou benefícios socioassistenciais, organizadas sob a forma de associações, fóruns ou ou-
tras formas de constituição jurídica ou social de âmbito municipal.
b. 02 (dois) representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social e seus 
respectivos suplentes. Considera-se como existente, para fi ns de participação no CMAS, a entida-
de juridicamente constituída, em regular funcionamento e inscrita no CMAS. 
 I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços 
e executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, 
dirigidos à família e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 
II - de assessoramento: aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam ser-
viços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movi-
mentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidas ao 
público da Política de Assistência Social;
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 
dirigidos ao público da política de assistência social;
c. 02 (dois) representantes dos trabalhadores na área da Assistência Social e seus respectivos su-
plentes. Consideram-se representantes os trabalhadores ou membros de organizações represen-
tativas de trabalhadores da área de assistência social, associações de trabalhadores, sindicatos, 
conselhos municipais e/ou regionais de profi ssões regulamentadas que organizam, defendem ou 
representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assis-
tência Social.
Parágrafo único: Para assegurar a autonomia em relação aos demais segmentos que compõem 
o CMAS, é vedada a eleição como Conselheiro de trabalhadores da área com cargo de direção, 
chefi a ou assessoramento na gestão do SUAS, que pela própria natureza da função, representa 
os gestores públicos.

I - DA COMISSÃO ELEITORAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme 8ª Reunião Ordinária do dia 10 de Agosto 
de 2022, pelo poder público: Patrícia Cristina Galvão, Solange Maria de Oliveira Mello; e pela so-
ciedade civil: Sarah Brega Nunes Bastos, Andre Luis da Silva Souza e Geny Rosa Dias.
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios defi ni-
dos neste regimento; 
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
 III - Abrir e encerrar as votações no local de votação; 
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição; 
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital; 
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores; 
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração; 
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal de grande 
circulação. 
II – DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos candidatos e eleitores de cada instituição, organização, 
conselho e/ou sindicato deverá ser feito via e-mail do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Pindamonhangaba, no endereço: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br, com assunto: Eleição 
CMAS – Mandato 2022-2024, nos período de 03 de outubro a 21 de outubro de 2022 e de 28 de 
outubro a 04 de novembro. 
Artigo 5º. Os representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social, descritos no 
artigo 1º, inciso I, alínea B, poderão habilitar-se ao Pleito Eleitoral – Mandato 2022-2024, na condi-
ção de eleitores ou candidatos-eleitores:
I - Entende-se por candidato-eleitor, o representante dos trabalhadores, o representante dos usu-
ários, e o representante de uma única Entidade e/ou Organização, podendo votar e ser votado.
II – Entende-se por eleitor, o representante de uma única Entidade e/ou Organização, do segmen-
to, podendo apenas votar.
III - Cada entidade ou organização terá direito apenas a 03 (três) eleitores. 
IV – Cada entidade ou organização terá direito, no ato da inscrição para candidatos-eleitores, de 
inscrever 01 titular, seguido do seu respectivo suplente.
Artigo 6°. Representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência Social deverão 
apresentar no momento de sua inscrição:
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo I)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, pro-
gramas, projetos ou benefícios socioassistenciais.
Parágrafo único: o eleitor de representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistên-
cia Social deverá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo II)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos serviços, pro-
gramas, projetos ou benefícios socioassistenciais.
Artigo 7º. Representantes de entidades e/ou organizações de Assistência Social deverão apresen-
tar no momento da sua inscrição: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo III)
• Indicação de representante titular e seu respectivo suplente 
• Cópia do registro no CMAS ou Protocolo de Renovação
• Comprovação de CNPJ ativo 
Parágrafo único: o eleitor de representante de entidades e/ou organizações de Assistência Social 
deverá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo IV)
• Cópia do registro no CMAS ou Protocolo de Renovação da entidade/organização que 
o indicou como eleitor
• Comprovação de CNPJ ativo da entidade/organização que o indicou como eleitor
Artigo 8º. Representantes dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da 
área de assistência social, deverão apresentar:
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo V)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação na área de assistên-
cia social. 
Parágrafo único: o eleitor de representante dos trabalhadores ou organizações representativas de 
trabalhadores da área da Assistência Social deverá se inscrever anexando: 
• Ficha de inscrição (conforme modelo anexo VI)
• Declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação na área de assistên-
cia social. 
I - Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
II - Não haverá limitação no número de inscrição de candidatos-eleitores representantes dos traba-
lhadores e usuários, bem como a inscrição de eleitores de usuários da assistência social 
III – DOS PRAZOS
Artigo 9º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos, bem como a relação 
de indeferimento até o dia 09 de novembro de 2022. 
Artigo 10º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados 
será de 10 a 11 de novembro de 2022.
Parágrafo único: Os recursos deverão ser protocolados via e-mail do Conselho Municipal de As-
sistência Social de Pindamonhangaba, no endereço: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br, com 
assunto: Eleição CMAS – Mandato 2022-2024 e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo 
a decisão ser publicada no Diário Ofi cial da Cidade ou Jornal de grande circulação no dia 22 de 
novembro de 2022.
IV – DA ELEIÇÃO
Artigo 11º. A Eleição dos Conselheiros do Conselho Municipal da Assistência Social será realizada 
no dia 07 de dezembro de 2022, às 08h30, local ainda a defi nir, sendo notifi cado em tempo hábil 
por e-mail dos inscritos, jornal de grande circulação local e site da prefeitura.
Artigo 12º. Participarão da eleição os representantes candidatos com seus credenciamentos devi-
damente deferidos pela Comissão Eleitoral e presentes à Assembleia de Eleição.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos acima apresentados, entendem-se preclusas quaisquer 
manifestações que visem eventual impugnação relacionada à candidatura e/ou representação no 
momento da assembleia. 
Artigo 13º. Cada candidato-eleitor e cada eleitor terão direito a dois votos para o mesmo segmento/
representação no qual se encontra inscrito, em cédula distribuída pela Comissão de Eleição. 
Artigo 14º. Ficam eleitos para as vagas titulares os candidatos com maior número de votos em cada 
representação, as vagas de suplência de usuários ou de organizações de usuários da Assistência 
Social e dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da área da Assistên-
cia Social serão preenchidas pelo maior número de votos seguido dos titulares.
I – Representante de usuário ou de organizações de usuários da Assistência Social, será eleito 1º 
colocado titular, 2º colocado suplente.
II - Representantes dos trabalhadores ou organizações representativas de trabalhadores da área 
da Assistência Social, serão eleitos 1º e 2º colocados titulares, 3º e 4º colocados suplentes.
Parágrafo único: Representantes de entidades ou organizações de Assistência Social, serão elei-
tos 1º e 2º colocados titulares, sendo seus respectivos suplentes indicados no ato da inscrição.
V – DA APURAÇÃO
Artigo 15º.  A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
Parágrafo primeiro: O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato ou pelo 
maior tempo de funcionamento da entidade ou organizações de Assistência Social.
Parágrafo segundo: O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem 
de votação. 
VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16º. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação 
do edital, prazos e formas de acesso, por meio do site ofi cial da administração pública, jornal Tribu-
na do Norte, remessa de e-mail às entidades, organizações e equipamentos públicos. 
Artigo 17º. Ao fi nal do processo eleitoral será redigida a ata fi nal de eleição com os resultados. Será 
dada posse no dia 12 de dezembro de 2022 aos novos Conselheiros onde será realizada a eleição 
da diretoria, logo após a posse desta, no Auditório da Prefeitura. 
Artigo 18º. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei. 

Andre Luis da Silva Souza
Presidente

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO 

CANDIDATO REPRESENTANTE DE USUÁRIO OU ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Identifi car a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  
(  ) SIM  (  )NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO 

ELEITOR DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:
Nome: ______________________________________________________________
_
RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

____________________________________________________________________
_
Telefones de contato: __________________________________________________
_
E-mail: ______________________________________________________________
_
Identifi car a organização, se for o caso: ______________________________________
Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos 
serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  
(  ) SIM  (  )NÃO
Confi rmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen-
tantes da sociedade civil para a gestão 2022/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba, no seguimento de USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

 ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO 

CANDIDATOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

DADOS DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO

Identifi car a entidade ou organização: ______________________________________
_____________________________________________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________

Conforme artigo 7º, anexou cópia do registro no CMAS ou protocolo de renovação?
 (  ) SIM  (  )NÃO

Conforme artigo 7º, anexou comprovação de CNPJ ativo?
(  ) SIM  (  )NÃO

DADOS DO CANDIDATO À VAGA TITULAR:

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

DADOS DO CANDIDATO À SUPLÊNCIA:
Nome: _________________________________
______________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ___________________________________________________
_
_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________
_

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

_____________________________________________________
(ASSINATURA RESPONSÁVEL ENTIDADE/ ORGANIZAÇÃO)

__________________________________________
(ASSINATURA CANDIDATO VAGA DE TITULAR

__________________________________________
(ASSINATURA CANDIDATO À SUPLÊNCIA)

ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ELEITOR DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DADOS DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO

Identifi car a entidade ou organização: ______________________________________

_____________________________________________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Conforme artigo 7º, anexou cópia do registro no CMAS ou protocolo de renovação?

 (  ) SIM  (  )NÃO

Conforme artigo 7º, anexou comprovação de CNPJ ativo? (  ) SIM  (  )NÃO

DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Confi rmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen-
tantes da sociedade civil para a gestão 2023/2025 do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Pindamonhangaba, no seguimento de ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

                                                            

ANEXO V

FICHA DE INSCRIÇÃO 

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS PESSOAIS

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Identifi car a organização, se for o caso: ______________________________________

Conforme artigo 8º do edital, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vincu

lação na área de assistência social? 

 (  ) SIM  (  ) NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

______________________________________
____

(ASSINATURA)
                                                    

   
ANEXO VI

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ELEITOR DE REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL

DADOS PESSOAIS

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Identifi car a organização, se for o caso: ______________________________________

Conforme artigo 8º do edital, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vincu

lação na área de assistência social? 

 (  ) SIM  (  ) NÃO

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

ANEXO VII

FICHA DE INSCRIÇÃO 

ELEITOR DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS PESSOAIS DO ELEITOR:

Nome: _______________________________________________________________

RG: ____________________________ CPF: ________________________________

Endereço Completo: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Telefones de contato: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Identifi car a organização, se for o caso: ______________________________________

Conforme artigo 6º, anexou declaração ou cópia de documento que comprove sua vinculação aos

 serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais?  

(  ) SIM  (  )NÃO

Confi rmo que estou me inscrevendo para ser ELEITOR no processo de eleição para os represen

tantes da sociedade civil para a gestão 2022/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Pindamonhangaba, no seguimento de USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pindamonhangaba, _____ de ________________________ de 2022.

__________________________________________
(ASSINATURA)

RESUMO DAS DATAS 
Constituição da Comissão 10 de agosto de 2022 
Aprovação do Edital 14 de setembro de 2022  
Publicação do Edital 30 de setembro de 2022 

Período de Inscrição 03 de outubro a 21 de outubro 
de 2022 

Nova Abertura Inscrição 28 de outubro a 04 de 
novembro de 2022 

Publicação da lista dos inscritos 09 de novembro de 2022 
Prazo recursal 10 a 11 de novembro de 2022  
Publicação do resultado final 22 de novembro de 2022 
Assembleia para a Eleição 07 de dezembro de 2022 
Posse dos eleitos e eleição da 
diretoria – Gestão 2022/2024 12 de dezembro de 2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA CAMPANHA SALARIAL 2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ELE-
TRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR E 
ROSEIRA, registro sindical nº 004.137.02431-5, CNPJ nº 45.379.252/0001-01, com sede localizada 
na Rua Sete de Setembro Nº 232/246 no município de Pindamonhangaba/SP, por seu Presidente, na 
forma estatutária, CONVOCA todos os trabalhadores integrantes  da categoria profi ssional, ASSO-
CIADOS OU NÃO ao Sindicato, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que fará 
realizar no próximo dia 28 de outubro de 2022, na sede do Sindicato,  às 17:30hs., em primeira 
convocação e, em não tendo quórum às 18:00hs., em segunda convocação, tudo conforme deter-
mina o Estatuto Social da entidade, tendo em pauta a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, apresentação, discussão e deliberação sobre as propostas apresentadas pelos Sindi-
catos Patronais referente à pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2022 (cláusulas de 
natureza social e econômica);
b) Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou, bem como instaurar Dissídio 
Coletivo;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 26 de Outubro de 2022.

ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA
Presidente


