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Recesso interrompe análise de documento; TCE deu parecer negativo às contas de 2013 do tucano

Sem tempo, votação sobre contas de 
Francisco Carlos ficam para fevereiro

O ex-prefeito Francisco Carlos, que terá contas votadas em fevereiro

Fotos: Arquivo Atos
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As contas do ex-prefeito 
Francisco Carlos (PSDB), 
referentes ao ano de 2013 
serão votadas apenas em 
fevereiro do ano que vem. 
O documento chegou à 
Câmara de Guaratinguetá 
no começo de dezembro e 
seguiu o curso natural den-
tro da Casa de Leis. O tempo 
de análise da Comissão de 
Finanças e Economia é de 
20 dias úteis, porém, não 
houve tempo hábil para que 
a votação acontecesse antes 
do fim do ano legislativo. 

As contas chegaram à Câ-
mara com parecer negativo 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. Mas a 
Casa tem autonomia para 
acompanhar ou contrariar 
o posicionamento do TCE. 
Presidente da Comissão 
de Finanças, Marcos Evan-

gelista (PSDB), confirmou 
que os membros da comis-
são se reuniram na última 
quinta-feira para discutir 
sobre o documento. Além 
de Evangelista, compõem o 
colegiado os vereadores Fa-
brício Dias (MDB) e Marcelo 
da Santa Casa (PSD).

Para Evangelista, será 
necessário ouvir as expli-
cações do ex-prefeito antes 
de elaborar um parecer 
em nome da comissão. "Eu 
particularmente como pre-
sidente já fiz essa análise, 
busquei a informação se o 
ex-prefeito já foi notificado 
do parecer que veio desfa-
vorável, para que dentro da 
possibilidade ele possa estar 
apresentando para nós a 
linha de defesa que foi apre-
sentada, para contrapormos 
a análise do Tribunal com 
o que foi apresentado pelo 
ex-prefeito".

A notificação da Câmara, 

segundo Evangelista, já foi 
encaminhada ao ex-prefei-
to. A notificação é sobre o 
recebimento e análise das 
contas, por parte dos ve-
readores. Após isso, fica a 
critério de Francisco Carlos, 
apresentar defesa perante 
os parlamentares, antes da 
Comissão de Finanças emi-
tir o parecer oficial. Após a 
emissão do parecer, os 11 
vereadores que compõem 
a Casa votam as contas, 
independentemente do po-
sicionamento da comissão.

Na primeira sessão de 
2019, serão realizadas as 
eleições para as comissões 
permanentes da Câmara, 
para o segundo biênio da 
atual legislatura. Existe a 
possibilidade de mudança 
da estrutura das comissões. 
Na Finanças, Evangelista 
confirmou que tem intenção 
de permanecer na Econo-
mia e Finanças. Porém, se 

houver troca de todos os 
membros, o atual presidente 
tentará elaborar um ofício 
para os próximos membros.

"Pretendo ficar na co-
missão, se conseguir me 
manter nessa posição, terei 
maior satisfação de emitir 
o parecer. Mas, de qualquer 
forma, vamos tentar emitir 
o parecer ainda neste ano, 
e também um ofício em 
nome da comissão para o 
ex-prefeito, para que ele 
venha conversar conosco, 
ainda nesse ano, se possí-
vel. As contas chegaram 
num período muito curto 
de sessões parlamentares, 
e isso dificultou um pouco", 
concluiu.

O parecer do Tribunal se 
baseia na falta de aplicação 
total de recursos no Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação).

Aceni e ABBC iniciam transição de gestão do PS de Pinda
Prefeitura prorroga intervenção administrativa até conclusão de processo; nova gestora deve assumir em janeiro

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou na últi-
ma semana a prorrogação da 
intervenção administrativa 
sob o PS (Pronto Socorro) 
por mais um mês. A medida 
busca garantir que a futura 
gestora da unidade, a Aceni 
(Associação das Crianças 
Excepcionais de Nova Igua-
çu), realize um processo 
de transição com a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária), 
atual prestadora do serviço. 

No último dia 5, o prefeito 
Isael Domingues (PR) esten-
deu a intervenção municipal 
no comando do PS até 6 de 
janeiro de 2019. No dia se-
guinte, está previsto o início 
da atuação da Aceni.

Sediada em Nova Iguaçu 
(RJ), a empresa, que adminis-
trará por seis meses o local, 
receberá mensalmente R$ 
1,749 milhão pelo serviço. O 
valor é R$ 230 mil superior 
ao pago a ABBC, que recebe 
R$ 1,519 milhão por mês. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura explicou que repre-
sentantes da Aceni já estão       
acompanhando de perto o 
cotidiano da unidade, bus-
cando se inteirarem sobre os 
detalhes do funcionamento 
dos setores administrativos, 
financeiros e de atendimento 

médico. Além disso, a em-
presa carioca também está 
realizando contatos com os 
funcionários, prestadores de 
serviços e fornecedores.  

A nota enfatiza que a Pre-

feitura acredita que “esse 
período de transição seja 
necessário para que todas as 
atividades do PS sejam exe-
cutadas da melhor maneira 
possível, refletindo positiva-

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba que terá nova gestão a partir de 2019; Prefeitura estende prazo de intervenção para assegurar transição
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mente no atendimento aos 
pacientes”. 

A Aceni foi anunciada no 
início de novembro como a 
nova gestora da unidade. A 
previsão inicial era que ela 

tivesse assumido o serviço 
no último dia 6.  

Histórico – Após diversos 
dissentimentos entre a Pre-
feitura e a gerência da ABBC, 
que administrava o PS desde 

maio do ano passado, o Mu-
nicípio realizou uma licitação 
em abril de 2018 para a 
contratação da organização 
social que assumiria a gestão 
a partir do mês seguinte. 

Disputado por cinco con-
correntes, o certame acabou 
“travado”, após parte das 
empresas entrarem com 
recursos jurídicos.

Para evitar que a unidade 
ficasse sem comando até a 
conclusão do processo licita-
tório, Isael prorrogou no iní-
cio de maio o contrato com a 
ABBC por sessenta dias.  

Já em 6 de junho, o chefe 
do Executivo anunciou a 
intervenção administrativa 
no PS por um mês, justifi-
cando que o ato foi motivado 
porque “a ABBC estava per-
dendo contratos regionais 
de fornecedores, indícios 
de que a entidade enfrenta 
problemas financeiros”. A 
Prefeitura afirmou ainda 
que a organização social 
não apresentou a prestação 
de contas e comprovantes 
de pagamentos de seus fun-
cionários e fornecedores. Na 
época, a terceirizada classi-
ficou como “inverdades” as 
acusações. 

Apesar dos embates, o 
contrato entre as partes foi 
prorrogado novamente até 
a conclusão do período de 
transição entre a ABBC e a 
Aceni.
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE NATAL 
De 13 à 22 de dezembro

Na próxima quinta-fei-
ra(13), às 18h, será inaugu-
rada a iluminação natalina 
da praça principal “Natal de 
Luzes” com a chegada do Pa-
pai Noel e uma programação 
cultural e artística especial. 

Para abertura do evento 
haverá, além da chegada do 
Papai Noel, uma programação 
variada que acontecerá até o 
dia 22 de dezembro sempre 
com apresentações artísticas 
à partir das 19h e o tradicional 

Trenzinho Solidário da ACIAL 
circulando pelas ruas da região 
central e bairros, à partir das 
18h, ao custo de R$ 2,00 (todo 
o dinheiro arrecadado será 
convertido para as instituições 
participantes da ação).

Durante as apresentações 
programadas a promessa é de 
encanto das milhares de pesso-
as aguardadas para o evento. 
Estamos preparando tudo com 
muito carinho prezando prin-
cipalmente pela emoção, pela 

atenção, para que seja uma 
data marcante não só para 
as crianças, mas para todos 
aqueles que vierem acompa-
nhar este momento especial

Este ano, a festa foi pre-
parada em uma parceria da 
ACIAL, Secretaria de Cultura 
e Turismo, e Phocus Educação 
Corporativa, Fundo Social de 
Solidariedade, com apoio do 
Grupo Band de Comunicação 
e promoção da Nativa FM 
92,5.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Nova passarela no trecho de Pinda da Via 
Dutra é iniciada sem interdição de pistas
Projeto faz parte de medida que prevê 18 passagens construídas ao longo da rodovia, com pacote de obras da CCR

Obra para a construção de passarela na rodovia Presidente Dutra, em Pinda; CCR mantém ações pelo Vale

Fotos: Divulgação CCR Nova Dutra

Caroline Meyer
Pindamonhangaba

A construção de uma nova 
passarela, no trecho do km 
86,3 da rodovia Presidente 
Dutra, em Pindamonhanga-
ba, está na fase de execução 
dos blocos e parte da fun-
dação. Para a obra não foi 
necessária a interdição da 
pista.

A obra, que foi iniciada 
em junho, faz parte de um 
conjunto de melhorias anun-
ciados pela empresa após 
aprovação da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres). A nova estrutura 

possui uma viga principal 
de 37,5 m de comprimento, 
1,75 m de altura e 2,25m de 
largura, e tem previsão de 
entrega para junho de 2019.

Serão vinte vigas de con-
cretos pré-moldados de fá-
brica que vão compor as 
rampas de acesso, equipadas 
com dispositivos de segu-
rança capazes de impedir a 
passagem de motociclistas 
sem que as normas de aces-
sibilidade sejam infringidas. 
Os trabalhos envolvem a par-
ticipação de 35 profissionais.

Com um investimento de 
R$ 2,8 milhões da CCR Nova 
Dutra, a modificação integra 

um conjunto de 18 novos pa-
vimentos que estão em cons-
trução ao longo da rodovia.

O trabalho da concessio-
nária entregou passarelas 
nos trechos de São José dos 
Campos (km 142,1) Roseira 
(km 81,1) e Lorena (km 54,5) 
no final do mês passado.

Em nota, a CCR destacou 
que em Lorena e Roseira, 
as áreas ainda aguardam 
iluminação. O sistema será 
de responsabilidade das pre-
feituras e as distribuidoras 
de energia, estando sujeito 
aos cronogramas de cada 
uma das administrações 
municipais.

Beneficiários do Loas têm até o 
dia 17 para atualizar cadastro

Da Redação
Lorena

Os atendidos pelo BPC (Be-
nefício da Prestação Conti-
nuada), também conhecido 
como Benefício Loas, devem 
se cadastrar até o próximo dia 
17 no Programa Bolsa Família.

Podem se cadastrar famílias 
com renda que não ultrapasse 
a três salários mínimos, ou que 
estejam vinculadas a algum 
programa social. As famílias 

devem ficar atentas para não 
perder o prazo de atualização 
do Bolsa Família. 

O procedimento é obriga-
tório a cada dois anos, com 
o objetivo de possibilitar que 
a Prefeitura tenha mais in-
formações sobre a realidade 
socioeconômica dos bene-
ficiários, suas famílias e, ao 
mesmo tempo, permitir a 
identificação das demandas 
do público para inclusão nos 
serviços socioassistenciais e 

de outras políticas pública.
Os beneficiários do BPC que 

não estiverem inscritos no 
Cadúnico (Cadastro Único), até 
dezembro deste ano, poderão 
ter o benefício suspenso a 
partir de janeiro de 2019.

Os assistidos em Lorena 
devem comparecer com CPF 
à sede do Bolsa Família, à rua 
Comendador Custódio Vieira, 
nº 421, no Centro, antigo PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), das 9h às 17h.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
Vende-se casa no 

loteamento Granja 
Patury - com quarto, 
sala, cozinha - va-
randa - área de 300 
metros - tratar com 
Benedito - tel 98145-
4594
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural de 
Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 

Mamão com açucar - 
vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda

VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 

espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornal, ótima localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 

99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 

ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos
Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-

menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 16 
ano 2009 – completo 
– cinza. R$ 20.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, em cumprimento 
ao artigo 36, 37, 38, 40, alínea “b” e artigo 53, alínea “b”, do Estatuto 
Social, CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal 
de Guaratinguetá e da CODESG, ASSOCIADOS (as) a este Sindicato 
para a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no dia 20 de Dezembro 
de 2018 no salão social do SISEMUG, LOCALZADO A RUA ALBERTO 
TORRES, 111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação às 19h e em 
segunda convocação às 19h30min conforme determina o artigo 38 do 
Estatuto Social e obedecerá ao único ponto de pauta:

1 – Apresentação da Proposta Orçamentária e suas alterações para 2019 
conforme determina o artigo 40 alínea “b” do estatuto social.

Guaratinguetá, 14 de Dezembro de 2018
José Eduardo Ayres de Oliveira

Presidente SISEMUG

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – 
Processo nº 8856/18 GPRO – PP nº 97/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: TRANSGUARÁ TRANSPORTE E 
LOCAÇÃO LTDA ME CNPJ: 02.668.680/0001-41
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo 
de vigência contratual por 12(doze) meses, a partir 
de 03 de dezembro de 2018, conforme estabelece 
a cláusula 2.3 do contrato original e o artigo 57 da 
Lei 8666/93;
Cláusula Segunda – Fica reajustado o valor contratual, 
por acordo entre as partes, no percentual de 3% (três 
por cento), perfazendo o montante de R$ 26.178,17 
(vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e 
dezessete centavos), observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses contados a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste;
Cláusula Terceira – A cláusula 4.1 do contrato nº 
327/15 passa a vigorar com a seguinte redação:
“4.1 – O valor do contrato será de R$ 898.783,77 
(oitocentos noventa e oito mil setecentos oitenta e 
três reais setenta e sete centavos), e corresponderá 
ao valor total da proposta apresentada pelo(a) 
Contratado(a)”.
Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 126/2018 – PROC. 690/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a Aquisição de equipamentos para sala de integração 
sensorial do Centro Especializado em reabilitação 
Tipo III – CER III, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e  do objeto a empresa:
EMPRESA: EZEQUIEL M MARQUES ME
CNPJ: 17.665.796/0001-02
Valor total de: R$ 19.583,59 (dezenove mil quinhentos 
oitenta e três reais cinquenta e nove centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 101/2018 – PROC. 564/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material escolar para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação.
C ON T R ATAD A:  S I E ME NS  HE A LTHCA RE 
DIAGNÓSTICOS LTDA CNPJ: 01.449.930/0003-51
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 174.000,00 (cento e setenta e 
quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA
Objeto: Atendimento cl ínico para cr ianças, 
adolescentes, jovens e adultos com Transtorno de 
Espectro Autista do município de Lorena
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Prazo: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 12/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 111/18 - PROC. Nº 588/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço global, cujo objeto é a aquisição de
Relógio Ponto Eletrônico Biométrico para Controle de 
Registro de Frequência, compreendendo a instalação 
e o fornecimento de equipamentos, serviços gerais,
treinamento e suporte técnico, a realizar-se às 
09h30min no dia 21 de janeiro de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA DISPUTA DE CARGOS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ – 

BIÊNIO 2019/2021 
 
 

Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital 
que: 
 

Conforme disposições estatuárias, do artigo 55, a Assembléia Geral 
Ordinária reunir-se-à com qualquer número de associados presentes, em 
dia útil, previamente marcado pelo Presidente na primeira quinzena de 
fevereiro a cada dois anos, para tomar conhecimento do relatório e contas 
da Diretoria finda e eleição da Nova Diretoria. 

Assim, conforme dispõem os artigos 60 e 61, do presente Estatuto, o 
candidato que desejar disputar o cargo de presidente desta Associação, 
deverá apresentar a sua chapa completa na secretaria da ACEG 
(Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá), sediada a Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 67 – Centro, nesta cidade Guaratinguetá, 
para o competente registro, na primeira quinzena de janeiro de 2019 (dois 
mil e dezenove), em dia útil e no horário das 8h15m às 18h00m. 

 
Comunicamos, ainda, que para os cargos dispostos acima, somente 

poderão concorrer os associados estabelecidos no inciso I, do artigo 7º e 
aqueles que não estejam impedidos pelo disposto nos artigos 4º, §2º., 63 e 
64, do Estatuto Social. 

    
 
Guaratinguetá, 13 de dezembro de 2018. 
 
 
 
Ricardo Junqueira Teberga        Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
       Presidente                                                        Secretária 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 135/18 - PROC. Nº 725/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de matérias-primas a serem 
utilizadas para produção de medicamentos na 
farmácia de manipulação de Lorena, pelo período de 
12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min no dia 22 
de janeiro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 105/2018 – PROC. 571/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kit lanches para suprir as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA 
BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 36.540,00 (trinta e seis mil 
quinhentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 11210/18 GPRO – CP nº 02/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8666/93, fica
acrescido 13,14% (treze vírgula quatorze por cento), equivalente a R$ 304.333,00
(trezentos e quatro mil trezentos trinta e três reais), ao valo anual do contrato, em 
virtude de reprogramação de meta;
Cláusula Segunda – A cláusula 6.1 do contrato nº 78/18 passa a vigorar com a 
seguinte redação: “O valor global para a execução do objeto deste contrato é de 
R$ 2.620.884,70 (dois milhões seiscentos vinte mil oitocentos oitenta e quatro 
reais e setenta centavos), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação do Processo Licitatório

 Pregão Presencial nº. 84/2018 – Processo nº. 
476/2018 O Município de Lorena/SP torna pública 
a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório, tendo em 
vista que registrados em atas juntadas aos autos a 
Sessão Pública que resultou deserta, que tem por 
objeto a aquisição de ambulância nova (zero km), para
transporte de pacientes para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde. Os autos do 
processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP
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Associações comerciais promovem festas de 
Natal para alavancar as vendas de dezembro
Com sorteios, empresas apostam em vale-compras na esperança de prolongar os lucros de final de ano

Caroline Meyer
Região

As programações de Na-
tal já começaram em toda 
a região, com atividades e 
atrações variadas organiza-
das pelas prefeituras. Além 
das ações municipais, as 
associações comerciais estão 
promovendo premiações 
para incentivar as vendas 
de final de ano nos estabele-
cimentos locais.

No distrito de Moreira 
César, o Papai Noel chegou 
na Praça dos Cisas na última 
segunda-feira e está animan-
do as noites do distrito, que 
contará também com shows 
musicais até este domingo. 
Pinda concentra os eventos 
de Natal na Praça Monse-
nhor Marcondes em uma 
parceria da Prefeitura com 
instituições, como a Acip (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba), 
Sincomercio (Sindicato do 
Comércio Varejista) e o Fun-
do Social da Solidariedade 
com presença do Papai Noel 
e outros personagens natali-
nos nos dias 14, 15 e 16 e 21 
de dezembro e nos dias 02, 
13, 20 e 23 haverá somente a 
presença da principal estrela 
da data.

Roseira também está com 
atividades na Praça San’t 
Anna que começam a partir 
da noite deste sábado, quan-
do o Noel chegará a cidade. 
Outras atrações incluem 
apresentações de corais, feira 
de artesanato e distribuição 
de pipoca e algodão doce que 
serão realizadas até o dia 23, 
às 20h. 

Aparecida,  está em dupla 
comemoração, pela chegada 
do Natal e como pelos 90 
anos da emancipação políti-
ca-administrativa do municí-
pio, e na última sexta-feira, 
iniciou as celebrações na Pra-
ça de Eventos (Praça Padre 
Vitor Coelho de Almeida) que 

seguem até esta segunda com 
um encerramento temático 
da festa a partir das 16h na 
Praça Três Corações.

Já em Guará, a programa-
ção inclui até parque infantil 
gratuito e está sendo orga-
nizada em parceria com a 
Aceg (Associação Comercial 

de Guaratinguetá) na Praça 
Conselheiro Rodrigues Al-
ves. O cronograma, que teve 
início no último dia 3 com a 
chegada do Bom Velhinho 
segue todos os dias, das 9 às 
22h até a véspera de Natal.

Lorena também tem o seu 
‘Natal de Luzes’. Na cidade, 

o evento tem apoio da Acial 
(Associação Comercial de 
Lorena) começou na última 
quinta às 19h na Praça Dr. 
Arnolfo de Azevedo, haverá 
trenzinho para as crianças, 
feira de artesanato e food 
trucks, que estarão funcio-
nando até o próximo dia 22. 

A presença do Papai Noel é destaue em evento de Guaratinguetá; cidades investem para enriquecer calendário de festas pelo Vale do Paraíba

Canas tem atividades progra-
madas até o dia 30 no estacio-
namento da Prefeitura. 

E Cruzeiro é outra cida-
de da região que preparou 
uma extensa programação 
com praça de alimentação, 
artesanato, shows e sorteios 
que começam a partir desse 
sábado na Praça 9 de Julho 
e se estendem até o dia 23.

Associações Comerciais 

A programação de Natal 
das cidades estão recebendo 
grande apoio das associa-
ções comerciais. Ações como 
essas ajudam a incentivar 
o consumo nesta época do 
ano, considerada por 63% 
dos empreendedores como a 
mais importante no ramo do 
comércio segundo a Serasa 
Experian, maior empresa bra-
sileira de análise de crédito.

A Acial, Aceg , Acecap (As-
sociação Comercial de Cacho-
eira Paulista) e a Acip são as 
empresas com participações 
diretas nos eventos.

Em Guará, além da associa-
ção promover em parceria 
com a Prefeitura as ativida-
des no centro da cidade (ver 
texto acima), produz também 
o ‘Natal da Sorte’ com sor-
teios de 11 vale- compras de 
R$15 mil. A Acecap de Ca-
choeira, oferece premiações 
semelhantes com o sorteio de 
15 vale compras de R$250. 
Já a Acial de Lorena, tradicio-
nalmente realiza o trenzinho 
solidário, que passeia com as 
crianças pela cidade por um 
valor simbólico de R$2, o va-
lor é revertido às instituições 
parceiras do grupo.


