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Empresa de educação tem 60 vagas no país
■ APravaler, empresadesoluções financeirasparaedu-
cação, tem60vagasemSãoPaulo (SP)eRecife (PE)nas
áreas comercial e de tecnologia. As inscrições devem
ser feitas em jobs.kenoby.com/pravaler. (CG)

Trabalho
Confusão adia votação da
Previdência de SPde novo
Deputadas ocuparam mesa da Presidência da Alesp e impediram início da sessão
Laísa DaLL’agnoL

■ Depois do empurra-em-
purra entre deputados na
discussão da PEC (propos-
ta de emenda à Constitu-
ição) da reforma da Previ-
dênciadeSãoPaulonaúlti-
maquarta-feira (4), asessão
extraordináriadestaquinta
(5) também foi cancelada.
Deputadasdasbancadas

dePT,PSOLePCdoBocupa-
ram amesa da Presidência
daAlesp (AssembleiaLegis-
lativadeSãoPaulo)e impe-
diram o início da votação.
Segundo as parlamen-

tares, o movimento foi fei-
to em protesto à proibição
daentradadeservidoresno
plenário. O deputado Enio
Tatto (PT) disse haver pre-
ocupação de que não seria
permitida a entrada dopú-
blico na galeria. “Desde on-
tem [quarta] está circulan-
do um requerimento que
pede a galeria fechada. Is-
so gerou uma desconfian-
ça geral”, afirmou o depu-
tado, aomicrofone.
OpresidenteCauêMacris

(PSDB) rebateu as acusa-

ACasaCivildoGovernodo
Estado de SP e a Secre-

taria de Estado de Governo
publicaram resolução con-
junta com as metas para o
pagamento de bônus aos
servidoresdaFazenda, con-
forme a lei 1.079/2008.
As publicações estão no

“Diário Oficial” do estado
deSPdestaquinta (5) e são
retroativas a 1º de janeiro
deste ano. Dentre os crité-
rios definidos estão os ín-
dices que serão utilizados
na avaliação dos funcioná-
rios e seus pesos. Os docu-
mentosnão indicam,noen-
tanto, quando é que a gra-
nadabonificaçãoserá libe-
radaparaos trabalhadores.
Segundoa lei 1.079, a bo-

nificaçãoporresultadosde-
ve ser paga em até quatro
parcelas no ano seguinte
aodeavaliação.Nestecaso,
os valores deverão ser qui-
tados pelo estado no ano
que vem. Se o intervalo de
avaliação formenordoque
um ano, o índice de cum-
primento de metas conta-
rá períodos anteriores.

cristiane.gercina@grupofolha.com.br

Saem regras
para pagar
bonificação

Funcionalismo
Cristiane Gercina
é coordenadora-assistente
deGrana

ções, dizendoquepermitiu
aentradadopúblico. “Libe-
rei a galeria 15minutos an-
tes e algumas pessoas en-
traram, mas as deputadas
estão tumultuando. Por is-
so, pedi para que fosse fe-
chada a entrada, conforme
prevê o regimento.”

Os portões da Alesp fo-
ram bloqueados pela PM.
Segundo a Casa, a medida
foi tomada por segurança
easentradas foramreaber-
tasminutos depois.
Asdeputadasqueocupa-

ramaMesatentaramnego-
ciar comopresidente.Beth

Sahão defendeu que a en-
trada fosse reaberta, em
trocade“devolver”oassen-
to. “Fui cerceadodepresidir
uma sessão e não vou ad-
mitir esse tipo de bagun-
ça”, disseMacris.
Nova sessão foimarcada

para segunda-feira (9).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP
A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia comunica a todos os interessados que se
encontra aberto no Departamento de Compras e Licitações os seguintes processos:
Tomada de Preços Nº 016/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada

em engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra para Reforma e
Revitalização da Praça Adhemar de Barros – FASE 01, com Recursos do Convenio
DADETUR 2018 x PMAL, conforme Anexo I do Edital. Encerramento para a entrega dos
envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 14h e 30min do dia 26/12/2019,
e reunião de Licitação às 14h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 09/12/2019
à 23/12/2019 - Cadastramento até: 23/12/2019. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019.
Objeto: OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE LOJAS CONSTRUÍDAS NA
PRAÇA DO ARTESÃO, LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 2.055 – CENTRO,
ÁGUAS DE LINDÓIA, PARA SEREM UTILIZADOS COMERCIALMENTE, POR PRAZO
DETERMINADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Tipo: MAIOR OFERTA PELA OUTORGA DA CONCESSÃO
DE USO. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, N° 02 – Proposta
até às 9h e 30min do dia 15/01/2020, e reunião de Licitação às 9h e 45min. Período de
Disponibilização do Edital: 13/12/2019 à 14/01/2020. Período de visita técnica facultativa:
de 13/12/2019 à 14/01/2020. Disponibilização: Secretaria de Administração, Departamento
de Compras e Licitação, sito a Rua Profª Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindóia -
SP, mediante o recolhimento de R$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através do site
da Prefeitura Municipal www.aguasdelindoia.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone
(19) 3924-9344, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura
Municipal de Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos – Diderot Camargo Netto – Secretário Municipal de Administração.

Edital de Convocação - Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Benefi-
centes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Região SINDBENEFICENTE/COTIA - convoca
todos os integrantes da categoria profissional representados por esta Entidade para AGE no dia
19/12/2019 às 14:00 horas em Primeira Convocação e às 15:00 horas em Segunda Convocação
com qualquer número de presentes à Rua Doutor Antônio Bastos nº 171, conjunto 23 - Granja
Carolina - Cotia/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e Aprovação de
Pauta de Reivindicação da data base 01/03/2020 às 16:00 horas; b) Fixação e aprovação do
percentual e do desconto da contribuição assistencial a ser aplicada sobre os salários reajustados
por Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e ou Dissídio Coletivo de Traba-
lho. Não havendo número legal de trabalhadores presentes em 1ª convocação, a assembleia será
realizada 01 hora após, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes a ser encaminha-
da ao Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do Estado de São
Paulo -SINBFIR. Cotia, 06/12/2019. Homero Fraccari - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019
A Prefeitura Municipal de Guareí, por seu Prefeito Municipal, CONVOCA através do Edital nº
03/2019, objetivando a seleção de Organização Social sem fins lucrativos para EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, por um período de 12 meses, por meio de CONTRATO DE
GESTÃO a ser celebrado a partir da PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA selecionada nas con-
dições estabelecidas pelo presente Edital, nos termos da Lei nº. 761/2018, que assegure assistên-
cia no âmbito da Área de Saúde na Estratégia Saúde da Família, “Adalberto Rocha”, localizada
na Rua Siqueira Campos, nº 322, Centro, por Organização Social qualificada junto à Secretaria
Municipal de Saúde, conforme definido neste Edital e seus Anexos, as entidades Qualificadas no
Município de Guareí: ! IAGES – INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO A SAÚDE, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 18.593.381/0001-25; ! INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 29.816.118/0001-74; ! ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 08.015.235/0001-69; ! BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 50.351.626/0001-10; ! ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 00.033.940/0001-87; ! UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.254.154/0001-96. O recebimento dos envelopes ocorrerá no dia 16
de dezembro de 2019, as 9:00 horas no prédio da Câmara Municipal de Guareí, localizada na Praça
Cel. Aníbal Castanho, nº 100, centro de Guareí/SP. O edital de Convocação encontra-se disponível
no site oficial www.guarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura,
localizado no Paço Municipal, Rua Professora Ana Cândida Rolim, nº 46, centro, no horário de
expediente de segunda a sexta feira. Maiores informações através do telefone (15) 3258.8300.

Guareí, 05 de dezembro de 2019. JOSÉ AMADEU DE BARROS – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019
APrefeitura Municipal de Guareí, por seu Prefeito Municipal, CONVOCAatravés do Edital nº 04/2019,
objetivando a seleção Organização Social sem fins lucrativos para EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, por um período de 12 meses, por meio de CONTRATO DE GESTÃO a
ser celebrado a partir da PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA selecionada nas condições
estabelecidas pelo presente Edital, nos termos da Lei nº. 761/2018, que assegure assistência no
âmbito da Área de Saúde nas Unidades Prisionais do Município, localizadas na Estrada Municipal
Domiciano de Souza, Bairro Capela Velha, por Organização Social qualificada junto à Secretaria
Municipal de Saúde, conforme definido neste Edital e seus Anexos, as entidades Qualificadas no
Município de Guareí: ! IAGES – INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO A SAÚDE, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 18.593.381/0001-25; ! INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 29.816.118/0001-74; ! ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 08.015.235/0001-69; ! BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 50.351.626/0001-10; ! ORGANIZAÇÃO SOCIAL JOÃO MARCHESI, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 00.033.940/0001-87; ! UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.254.154/0001-96. O recebimento dos envelopes ocorrerá no dia 16
de dezembro de 2019, as 10:00 horas no prédio da Câmara Municipal de Guareí, localizada na Praça
Cel. Aníbal Castanho, nº 100, centro de Guareí/SP. O edital de Convocação encontra-se disponível
no site oficial www.guarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura,
localizado no Paço Municipal, Rua Professora Ana Cândida Rolim, nº 46, centro, no horário de
expediente de segunda a sexta feira. Maiores informações através do telefone (15) 3258.8300.

Guareí, 05 de dezembro de 2019. JOSÉ AMADEU DE BARROS – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAVÍNIA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/19.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO. RECEPÇÃO DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 19/12/2019. Edital completo
através do site www.lavinia.sp.gov.br. Em, 05 de dezembro de 2019.

Kátia Patrícia Ap. Caetano - Pregoeira.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547,
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia deAlienação
e Outras Avenças de nº 10116591901, no qual figuram como Fiduciantes CESAR EDUARDO GOMES DA SILVA, brasileiro,
empresário RG nº 34.368.345-3 SSP/SP, CPF/MF nº 340.661.938-03, e sua mulher MARULÍ RODRIGUES DE MELO
GOMES, brasileiro, RG nº 36.695.357-6 SSP/SP, CPF/MF nº 340.661.938-03, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 20/12/2019, às 10h00min, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais), o imóvel objeto da
matrícula nº 149.037 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, com a propriedade consolidada em nome do
credor Fiduciário constituído por “Um prédio situado à Rua Vitória Speers, número 940, no 46º Subdistrito Vila Formosa, e seu
respectivo terreno, medindo 4,92m de frente, para a mencionada Rua Dona Vitória Speers; por 21,48m da frente aos fundos, do
lado direito de quem da Rua Dona Vitória Speers o olha, com o prédio número 936; do lado esquerdo com o prédio número 950,
ambos da mesma rua; e nos fundos com aAvenida VereadorAbel Ferreira (Av.05) ”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta
do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia
27/12/2019, às 10h00min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou
superior a R$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE,
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O
envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que,
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o
valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. (IDHp5268-08)

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMP
CONCORRÊNCIA Nº 017/19 - PROCESSO Nº 36.226/19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS
OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA VILA MORAES (EDU 230), LOCALIZADA NAAVENI-
DA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, S/Nº, NESTE MUNICÍPIO.
OMUNICÍPIO DEMOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL,
torna público, para conhecimento dos interessados que, após apreciação da nova proposta apresentada pela
empresa TOPUS TERRACONSTRUÇÕES LTDA, incluindo sua composição de preços, realizada pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo - SMPU, decidiu pela sua DESCLASSIFICAÇÃO. Fica aberto o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com
suas alterações, para a interposição de eventuais recursos.

Mogi das Cruzes, em 05 de dezembro de 2019
ELIANAAPARECIDA PRADO MANGINI - Presidente da CMPL___________________________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 143/19 - PROCESSO Nº 37.597/19
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ES-
PESSURA DE ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 15 KM, A SEREM REALIZA-
DOS EM VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no Departamento de
Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 10 horas e 30 minutos do dia 20 de
dezembro de 2019. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura
(www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).

Mogi das Cruzes, em 05 de dezembro de 2019.
DIRCEU LORENA DE MEIRA - Secretário Municipal de Serviços Urbanos___________________________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, torna público que
está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 146-2/19 - PROCESSO Nº 39.833/19
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, TRAÇÃO 4x4, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2019 OU SU-
PERIOR.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet,
no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, às 09 horas do dia
19 de dezembro de 2019. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura
(www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 05 de dezembro de 2019.
RENATOAUGUSTOABDO - Secretário Municipal de Agricultura

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35
CONVOCAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE MÉDICOS

CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP PARA ATUAR NO POUPATEMPO

1) MÉDICOS CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE
DRACENA, JUNQUEIRÓPOLIS, PANORAMA E TUPI PAULISTA
Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no
Posto Poupatempo do Município de Dracena. Os interessados deverão comparecer à
Rua Porto Alegre, 256 - Metrópole - Dracena - SP (próximo à Polidoro Pneus, esquina
com Avenida Washington Luís), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, para a
entrega dos documentos relacionados no item 6 desta convocação.
2) MÉDICOS CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE BARIRI,
BARRABONITA,DOISCÓRREGOS,IGARAÇUDOTIETÊ,JAÚEMINEIROSDOTIETÊ
Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no
Posto Poupatempo do Município de Jahu. Os interessados deverão comparecer à
Rua Cônego Anselmo Valvekens, 434 - Centro - Jaú - SP (ao lado da E.E. Caetano
Lourenço de Camargo, esquina com a Avenida Prefeito Luiz Liarte), das 09h00 às
12h00 e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos documentos relacionados no item
6 desta convocação.
3) MÉDICOS CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE
CAMPOS DO JORDÃO, PINDAMONHANGABA, SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, SÃO
LUIZ DE PARAITINGA E TREMEMBÉ
Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no
Posto Poupatempo do Município de Pindamonhangaba. Os interessados deverão
comparecer à Avenida Professor Manoel César Ribeiro, 321 - Santa Cecília -
Pindamonhangaba - SP (ao lado do Tenda Atacado, esquina com Rodovia Amador
Bueno da Veiga), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos
documentos relacionados no item 6 desta convocação.
4) MÉDICOS CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE EMBU
DAS ARTES, ITAPECERICA DA SERRA, JUQUITIBA E TABOÃO DA SERRA
Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no
Posto Poupatempo do Município de Taboão da Serra. Os interessados deverão
comparecer à Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 - Parque São Joaquim - Taboão da
Serra - SP (junto à Avenida Kizaemon Takeuti e às ruas Firmino Vieira e Carlos
Fernandes), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos
documentos relacionados no item 6 desta convocação.
5) MÉDICOS CREDENCIADOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE
BASTOS, PARAPUÃ, QUATÁ, RINÓPOLIS E TUPÃ
Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no
Posto Poupatempo do Município de Tupã. Os interessados deverão comparecer à
Rua Tabajaras, 400 - Centro - Tupã - SP (antigo Mercado Municipal, esquina com a
Rua Aimorés), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos
documentos relacionados no item 6 desta convocação.
6) INSTRUÇÕES GERAIS
Os médicos interessados em participar das convocações, respeitando o município de
credenciamento e sua respectiva área de abrangência, deverão apresentar nas datas
e horários estabelecidos acima, os seguintes documentos:
a) Portaria de Credenciamento emitida pelo Detran.SP, válida e atualizada, nos
termos da Portaria Detran nº 70/2017.
b) Comprovante de endereço residencial completo com CEP (cópia simples).
c) Indicar correio eletrônico (e-mail), números de telefones residencial, comercial e celular.
d) Cópia simples do CRM, RG, CPF.
Após comparecimento e apresentação da documentação solicitada, o médico
credenciado deverá aguardar o envio, por meio de correio eletrônico, do link para
página de acesso da Prodesp para assinatura eletrônica do Termo de Adesão,
instituído pela Instrução Normativa 001/2019.
Para o médico ingressar como permissionário no Poupatempo, ele deverá
disponibilizar ao cidadão, como meio de pagamento do valor do exame médico, uma
solução de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
O médico credenciado deverá remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e
manutenção do local, cujo valor, em 2019, será de R$ 10,61 (dez reais e sessenta e
um centavos) por exame realizado, correspondente a 0,4 (quarenta por cento) do
valor da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. A íntegra da Instrução
Normativa 001/2019, que regulamenta a realização de exames médicos de aptidão
física e mental para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/03/2019.
Os médicos que estejam atuando em outro Posto Poupatempo poderão continuar a
exercer atividades no Posto atual somente até a divulgação pelo Detran.SP da
primeira escala em que o profissional for incluído no novo posto. O médico só poderá
atuar em um único Posto Poupatempo.

Deputadas do PT, do PSOL e do PCdoB tomammesa diretora da Alesp; presidente da
Casa, CauêMacris (PSDB) adiou sessão para segunda-feira (9) @isapennapsol no Instagram

■ A PEC da Previdência de
SP foi a plenário pela pri-
meira vez na quarta-feira
(4), mas discurso do depu-
tadoArthur doVal (Mamãe
Falei), que referiu-seaopú-
blico de servidores como
“bando de vagabundo”, in-
flamou os ânimos.
Mesmo advertido pelo

presidente da Alesp, cha-
mou sindicalistas presen-
tes na galeria para a briga.
DeputadosdoPT invadiram
atribuna, iniciandoumem-
purra-empurra, com coto-
veladas emordida.
Nesta quinta (5), o depu-

tadoTeonilioBarba (PT)dis-
se que vai pedir a cassação
de Arthur do Val (sem par-
tido). “Voufazeropedidono
ConselhodeÉtica. É inacei-
tável chamar os servidores
de vagabundos.” Já Arthur
afirmou que não decidiu
se entrará com queixa. (LD)

sessão havia
sido suspensa
na quarta

EDITAL - O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Vidros, Cristais, Espelhos,
Cerâmica de Louça e Porcelana de Ribeirão Preto, com base territorial e sede no município
de Jaboticabal, vem Pelo presente EDITAL, convocar os Trabalhadores associados do
Sindicato acima descrito para comparecerem à Assembléia geral ordinária a ser realizada
no dia 20 de dezembro de 2.019, às 17:00 horas, em sua sede social, à Av. Sylvio Vantini
nº 93, Bairro Nova Jaboticabal/SP, na cidade de Jaboticabal/SP para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia. 1) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior, 2) discussão
e aprovação da previsão orçamentária para o ano de 2020; 3) Prestação de contas do
exercício de 2.018, com parecer do Conselho Fiscal; Não havendo numero legal de
associados presentes, para a realização da Assembléia na hora acima aprazada, a mesma
será realizada 1:00 hora após, com qualquer número de associados presente. Jaboticabal,
05 de dezembro de 2.019. João Domingos Fornezari - Presidente.

João Domingos Fornezari


