
Tribuna do Norte6 Pindamonhangaba, 1º de noVembro de 2022

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para que possa a notificante dar 
continuidade ao plano de saúde, notificando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo mínimo 
de 10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será automaticamente rescindido.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em contato com o setor 
financeiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, sala 1 - Bairro Mombaça (Shopping 
Pátio Pinda) apresentando comprovantes.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede Rua 
Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 1, Pindamonhan-
gaba - SP, CEP 12421-705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com registro na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao disposto no artigo 
13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem NOTIFICAR os beneficiários relacionados, por 
estarem em local incerto e não sabido, que constam de nosso sistema mensalidades em aberto:

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 

 

 

A UNIMED DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, com sede Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 650, Mombaça – 

Shopping Pátio Pinda, 1º andar, sala 1, Pindamonhangaba - SP, CEP 12421-

705, inscrita no CNPJ sob nº 47.565.155/0001-39, com registro na Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob nº 34.234-3, em cumprimento ao 

disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, vem 

NOTIFICAR os beneficiários relacionados, por estarem em local incerto e 

não sabido, que constam de nosso sistema  mensalidades em aberto: 

 

CARTÃO UNIMED CPF -  BENEFICIARIO / RESP. FINANCEIRO 
00572001139000010 303391718XX 
00572002246000012 348710678XX 
00572002281000015 430658868XX 
00572002504000010 461769248XX 
00574000184XXXXXX 688XXXX000199 
00574007531XXXXXX 151XXXX000113 
 

 

Solicitamos, assim, a quitação imediata das parcelas em atraso, para 

que possa a notificante dar continuidade ao plano de saúde, 

notificando-os que, caso a quitação não ocorra no prazo mínimo de 

10 (dez) dias, contados da publicação desta, o contrato será 

automaticamente rescindido. 

 

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos a gentileza de entrar em 

contato com o setor financeiro, situado à Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 

650, sala 1 -  Bairro Mombaça (Shopping Pátio Pinda) apresentando 

comprovantes. 

 

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 31/2022 (PMP 14795/2022)
Para “contratação de empresa especializada para serviço de reforma da unidade de saúde 
ipê II, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos envelopes até 
dia 21/11/2022 às 14H00 e início da sessão às 14H30.

PREGÃO ELETRÔNICO 214/2022 (PMP 14823/2022)
Para “aquisição de equipamentos odontológicos, incluindo instalação para o ciaf (centro 
integrado de assistência à família)” com recebimento dos envelopes até dia 17/11/2022 às 
08H30 e início da sessão às 09H00.

PREGÃO ELETRÔNICO 211/2022 (PMP 14457/2022)
Para “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão da in-
formação para otimização de dados cadastrais municipais, através de plataforma digital, 
na modalidade de software como serviços (SaaS – Software a Service), com apoio técni-
co especializado em análise de dados, contemplando integração, análise de informações 
de bases cadastrais e tributárias e notificação de contribuintes via endereço eletrônico 
(e-mail) e mensagens SMS” com recebimento dos envelopes até dia 18/11/2022 às 14H00 
e início da sessão às 14H30.

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 195/2022 (PMP 12667/2022)
Para “aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de carpintaria pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme a solicitação da secretaria de governo e serviços 
públicos” com recebimento dos envelopes até dia 06/12/2022 às 08H00 e início da sessão 
às 08H30.

TOMADA DE PREÇOS 29/2022 (PMP 14563/2022)
Para “contratação de empresa especializada para serviço de reforma da unidade de saúde 
bela vista - localizada a rua prof. Félix Adib Miguel, 181, Jardim Bela Vista em Pindamo-
nhangaba-SP, com fornecimento de material e mão de obra” com recebimento dos enve-
lopes até dia 18/11/2022 às 08H30 e início da sessão às 09H00.

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.  

***HOMOLOGAÇÃO***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 177/2022 (PMP 11257/2022)
A autoridade superior, homologou em 26/10/2022 e adjudicou o procedimento licitatório 
supra que cuida de “aquisição de mobiliário de escritório, incluindo material e mão de obra 
para montagem para atender a Secretaria de Assistência Social e demais Secretarias da 
Prefeitura, pelo período de 12 meses” em favor das empresas: ARICANDUVA COMÉRCIO 
DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EIRELI, o seguinte item: 07 – 50,00; DIMAS INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS LTDA, os seguintes itens: 01 – 553,81; 02 – 317,00; 03 – 1.145,19; 08 – 
108,69; 13 – 390,80; 17 – 305,00; 18 – 658,00; 19 – 335,00; 20 – 563,00; GO VENDAS 
ELETRÔNICAS EIRELI, os seguintes itens: 22 – 240,00; 23 – 265,00; 24 – 210,00; HG 
COMÉRCIOP DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, os seguintes 
itens: 05 – 513; 06 – 435,00; 11 – 370,00; 14 – 290,00; 15 – 330,00; 16 – 580,00; M. DE 
L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS EPP, o seguinte item: 10 – 200,00; Itens 04 e 12: FRA-
CASSADOS. Itens 09 e 21: DESERTOS.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 (PMP 11960/2022)
A autoridade superior, homologou em 27/10/2022 e adjudicou o procedimento licitatório 
supra que cuida de “aquisição de kits lanche se faz necessária para atender os eventos 
da secretaria de assistência social pelo período estimativo de 12 meses” em favor da 
empresa: . C.C. REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA, os seguintes itens: 
01 – 22,72; 02 – 242,83; 03 – 11,75; 04 – 70,97; 05 – 158,33; 06 – 95,33.

***LICITAÇÃO FRACASSADA***

PREGÃO ELETRÔNICO 199/2022 (PMP 12666/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do Sr. pregoeiro, declarou em 26/10/2022 fra-
cassada a licitação supra que cuida de “Aquisição de solução integrada e gerenciada de 
proteção antivírus, antispyware, controle de dispositivos e proteção e detecção de intrusos 
para as estações de trabalho e servidores de arquivos da Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba, incluindo instalação, atualização automática do software e assinaturas, 
configuração, instalação da solução de segurança (Antivírus, Antispyware, Antimalware), 
base de vacinas e software (engines), incluindo a atualização e suporte técnico pelo pe-
ríodo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações deste Termo de Referência 
pelo período contratado.”

***REVOGAÇÃO***

PREGÃO ELETRÔNICO 201/2022 (PMP 10635/2022)
A autoridade superior, considerando que por um equívoco no cadastramento das quan-
tidades dos lotes, via plataforma BNC, estando os mesmos em divergência do critério 
de julgamento constante no Edital e que cabe à Administração Pública rever seus atos, 
determinou em 31/10/2022 a anulação da sessão pública do processo supra que cuida de 
“aquisição de extintores e iluminação de emergência, para adequação do almoxarifado 
central” e determinou a reabertura do certame. 

***CONTRATOS***

PREGÃO PRESENCIAL 160/2022 (PMP 9701/2022)
Na licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos para desburocratização, gestão e trasladação de documentos de mídia 
papel para mídia digital, abrangendo: elaboração de Tabela de Temporalidade Municipal 
com a finalidade de dar apoio à organização de documentos, elaboração de Plano de 
Classificação e Descarte e Manual de Gestão Documental como base legal para gestão, 
captura, trasladação para meio digital em acordo com o decreto federal nº 10.278/2020 
e descarte seguro de documentos, do Município de Pindamonhangaba, conforme deta-
lhamentos e especificações constantes no Termo de Referência”, foi firmado o contrato: 
Contrato 255/2022, de 24/10/2022, no valor de R$ 3.985.833,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato, o Sr. Danilo Velloso, e pela contra-
tada, empresa Prado Chaves Arquivos e Sistemas Ltda, o Sr. Orlando Silva Junior.

PREGÃO PRESENCIAL 097/2022 (PMP 5177/2022)
Na licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de 
avaliação oftalmológica com caráter resolutivo, pelo período de 06 meses, para atender 
emenda parlamentar” foi firmado o contrato: Contrato 254/2022, de 24/10/2022, no valor 
de R$ 148.356,00, vigente por 03 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato, a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Hospital 
Oftalmológico Dia, Almeida E Venâncio, o Sr. Nelson de Almeida Filho.

PREGÃO ELETRÔNICO 090/2022 (PMP 4706/2022)
Na licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de cobertura securitária, para 02 veículos oficiais pertencentes à frota da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, por um período de 12 meses” foram firmados os contratos: 
Contrato 187/2022, de 30/08/2022, no valor de R$ 299,00, vigente por 12 meses, assinan-
do pela contratante e como gestor do contrato, a Sra. Maria Eduarda Abreu San Martin e 
pela contratada, empresa Gente Seguradora S/A, o Sr. Carlos Eduardo Pinto de Souza.
Contrato 188/2022, de 30/08/2022 no valor de R$ 1.490,00, vigente por 12 meses, assi-
nando pela contratante e como gestor do contrato, a Sra. Maria Eduarda Abreu San Martin 
e pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Alexandre Ponciano Serra.

PREGÃO PRESENCIAL 158/2022 (PMP 10044/2022)
Na licitação supra que cuida de “Contratação de serviços em procedimentos em Tomogra-
fia Computadorizada sem e com sedação, com contraste e sem contraste pelo período de 
12 (doze) meses” foi firmado o contrato: Contrato 248/2022, de 20/10/2022, no valor de R$ 
757.979,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato, 
a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Pro Imagem Ltda, a 
Sra. Josilaine Aparecida da Costa Silva.

***ATAS DE REGISTRO DE PREÇO***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 085/2022 (PMP 4223/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de móveis para a Secretaria de Educação e 
Setores correlatos”, foi firmada a ata de registro de preço: Ata 224/2022, de 26/08/2022, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Luciana 
de Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa Astro Comercio de Maquinas em Geral 
Eireli Epp; Ata 225/2022, de 26/08/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor da ata, a Sra. Luciana de Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa 
L L Comércio Eireli, a Sra. Andrea de Araujo Bonafonte; Ata 267/2022, de 17/10/2022, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Luciana 
de Oliveira Ferreira, e pela contratada, empresa L L Comércio Eireli, a Sra. Andrea de 
Araujo Bonafonte.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 114/2022 (PMP 6337/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de instrumentais para os consultórios odontoló-
gicos do Município”, foi firmada a ata de registro de preço: Ata 277/2022, de 24/10/2022, vi-
gente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Claudia 
Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Athena Comercio De Produtos Odonto-
logicos Medicos E Hospitalares – Eireli, a Sra. Talita Almeida Bailon Baldim; Ata 278/2022, 
de 24/10/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata, 
a Sra. Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Odontosul Ltda, o Sr. 
Alexandre Fioravanti Schacht.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 178/2022 (PMP 11504/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos para atender a Secretaria 
de Assistência Social e demais secretarias da Prefeitura, pelo período de 12 meses”, foi 
firmada a ata de registro de preço: Ata 279/2022, de 24/10/2022, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor da ata, a Sra. Ana Paula de Almeida Miranda, e 
pela contratada, empresa Evoluti Ltda ME, o Sr. Fabricio Rodrigues Pereira.

 
 
             
           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 

 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
==============================================================

A Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP usan-
do de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 01 de 19 de janeiro 
de 2004, CONVOCA todos os servidores públicos estatutários inativos para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de novembro de 2022, no Auditório da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400, às 09 horas e 30 
minutos, para escolha dos membros representantes dos servidores Ativos e Inativos para 
compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal do FPMP.

Não havendo número legal para funcionar em 1ª CONVOCAÇÃO, a Assembleia funcionará 
após 30 (trinta) minutos com qualquer número de participantes.

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2022.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

Departamento Direitos Humanos

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CI-
VIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PINDAMONHANGABA - GESTÃO 
2022/2024.

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria Geral nº 5.861/2022, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA a sociedade civil para a eleição de representantes no Conselho Municipal da Juventude 
de Pindamonhangaba, conforme artigo 5º, inciso II da Lei Municipal 5.574 de 17 de outubro de 
2013, para o o mandato d e 2 (dois) anos, biênio 2022 – 2024.

REGIMENTO ELEITORAL
Art. 1° Ficam convocadas as instituições da sociedade civil, diretamente ligadas à defesa de direitos 
ou ao atendimento ao jovem, legalmente instituídas, em regular funcionamento há mais de 1 (um) 
ano e que atuem com atividades continuadas na área da juventude para compor o Conselho Muni-
cipal da Juventude de Pindamonhangaba.
§ 1º As instituições da sociedade civil concorrerão a 7 (sete) vagas assim distribuídas, sendo 7 
titulares e 7 (sete) suplementes: 
a) 2 (duas) vagas para entidades de atendimento que tenham ações desenvolvidas para o público 
jovem em todas as políticas públicas;
b) 2 (duas) vagas para entidades de defesa e promoção de direitos que tenham ações desenvolvi-
das para o público jovem em todas as políticas públicas;
c) 3 (três) vagas para entidades, associações acadêmicas e grêmios estudantis, sendo ao menos 
1 (uma) vaga destinada a alunos secundaristas e 1 (uma) vaga destinada a alunos de graduação.
§ 2° Em caso de não preenchimento total do número de vagas destinadas a cada segmento, é pos-
sível o direcionamento de outras áreas as quais tenham um número maior de candidatos, dando-se 
prioridade as entidades de atendimento e de defesa de direitos.

Art. 2º O processo eletivo observará os procedimentos para inscrição, requisitos para habilitação e 
demais disposições estabelecidas neste Edital, e estará restrito a instituições atuantes em Pinda-
monhangaba, representado por membros da sociedade civil, jovens, com idade entre 15 (quinze) e 
29 (vinte e nove) anos completos na data de sua inscrição no processo eleitoral.
Parágrafo único. Podem ser indicados a participar deste processo, os dirigentes ou participantes 
de entidades do terceiro setor, de órgão de participação popular ou Representante de profissionais 
com Conselho de Classe Ativo ligados à questão da juventude, atuantes nas áreas de Educação 
e Movimento Estudantil; Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Comunicação, Esporte, Lazer; 
Saúde e Qualidade de Vida; Meio Ambiente; Diversidade religiosa, racial, étnica, sexual e de gêne-
ro; Deficiência e Mobilidade Reduzida; Direitos Humanos; e Cultura.
Art. 3º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Eleitoral composta espe-
cialmente para essa finalidade.

Art. 4º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos 
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 Oficial da Cidade ou Jornal de grande 
circulação.

Art.  5º O pedido de inscrição dos candidatos deverá ser feito no período de  25/10/2022 a 
08/11/2022, através do sistema eletrônico acessado pelo endereço https://pindamonhangaba.1doc.
com.br ou baixando pelo celular o aplicativo 1DOC, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba - Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 - Cardoso - Pindamonhangaba, por 
meio do preenchimento de formulário próprio conforme ANEXO II, disponível no site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.
§ 1º. Para a inscrição é necessário que o candidato apresente um dos seguintes documentos:
I. Ficha de inscrição (conforme Anexos II);
II. Cópias dos documentos pessoais (CPF e RG);
III. Cópia de comprovante de existência legal da instituição (estatuto social/ata de consti-
tuição e CNPJ, lei, portaria ou qualquer outra forma legal)
IV. Relatório simples da instituição de atividades voltados aos jovens, para as alíneas “a” 
e “b” do §1º do art. 1º deste Edital.
 
§ 2º. Cada instituição na inscrição indicará um titular e um suplente.

Art. 6º A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos candidatos defe-
ridos até o dia 16 de novembro de 2022.

Art. 7º Da impugnação da inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data da publicação.
Parágrafo único. Os Recursos deverão ser protocolados, através do sistema 1DOC, conforme des-
crito no item 3 deste edital, e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publi-
cada no Jornal local até o dia 22 de novembro de 2022. 

Art. 8º A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada na Assembleia a ser realizado 
no dia 26 de novembro de 2022 às 10h, no Palacete 10 de Julho, à Rua Deputado Claro César, 
33 – Centro, sendo a abertura para a inscrição dos interessados na votação a partir das 9h30.

Parágrafo único. Participarão da Assembleia de eleição os eleitores cuja inscrição tenha sido reali-
zada até o horário de início da mesma.

Art. 9º Cada eleitor poderá votar em 2 candidatos de cada segmento, em cédula específica distribu-
ída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.

Art. 9º A Comissão eleitoral apurará os votos ao término da votação.
§ 1º. O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da instituição no município e 
ainda havendo empate, pela maior idade do candidato. Ainda permanecendo se dará por sorteio.
§ 2º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
§ 3º. O resultado da eleição será publicado após a apuração, na primeira edição do jornal local.

Art. 10. A posse aos novos conselheiros será realizada pelo Prefeito Municipal ou seu representan-
te, em data e local a serem definidos, posteriormente.

Art. 11. Após a posse, em sua primeira reunião ordinária, os conselheiros realizarão a eleição da 
diretoria, que deverá ser composta de:
I. Presidente
II. Vice-presidente
III. Secretário-Executivo 

Art. 12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.

ANEXO I - QUADRO RESUMO DAS DATAS

Publicação do Edital 25/10/2022 e 01/11/2022

Inscrições abertas para os Candidatos 25/10 a 08/11/2022

Publicação da lista dos inscritos habilitados e não 
habilitados 

16/11/2022

Prazo para entrar com recurso  17 e 18/11/2022

Publicação da lista final dos credenciados 22/11/2022

Credenciamento para a Assembleia 26/11/2022

Assembleia para a Eleição 26/11/2022

Publicação dos Eleitos em Assembleia 29/11/2022

Posse dos eleitos e eleição da diretoria A ser definido.

 
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal da Juventude
Dados da Instituição

1 - Nome da Instituição: __________________________________________________________

Endereço Completo: _____________________________________________________________

Telefones de contato: ____________________________________________________________

E-mail da instituição: _____________________________________________________________

2 – Relatório de ações afirmativas em prol das políticas públicas de juventude. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3 - Classificação:

(   ) Entidades de atendimento 

(   ) Entidades de defesa e promoção de direitos  da juventude 
 
(   ) Associações acadêmicas/ Grêmio estudantil

Dados Representante da Instituição

4 - Representante Legal: 

Nome: ________________________________________________________________________

RG: ____________________ CPF:_______________ Telefones para contato: Email:

5- Dados dos representantes indicado para o Conselho

Titular: 

Nome: ________________________________________________________________________

R.G. ____________________________ CPF_________________________________________

Suplente 

Nome: _________________________________________________________________________

R.G. _____________________________ CPF________________________________________                                                                 

Observação: Anexar os documentos previstos no artigo 3º parágrafo 1º, deste edital.

–

–

–
ACORDO COM O ARTIGO 7º DA LEI 6.122/2018 E ADITIVOS”, VENHO 

–
–

–

 

 
 
 

 
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 811, DE 25 DE OUTUBRO 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 007/2021, para dar continuidade à 

apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 26 de outubro 

de 2022, sejam concluídos os trabalhos. 

 
Esta portaria entra em vigor nesta data. 

  
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2022. 

 
Marcelo Ribeiro Martuscelli 
Secretário Municipal de Administração 
 

 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 25 de 

outubro de 2022. 
 

SMA/egga/memo 45014.2022 


