















    






          







  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 








  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  




 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..    
            TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000                                                                                                                                                                                                    

 

DECRETO Nº 5.346, DE 04 DE AGOSTO DE 2016. 
 
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
imóvel localizado na Rua Senador Dino Bueno, de 
propriedade da Sociedade Civil de Ensino de 
Pindamonhangaba, necessário para instalações de setor da 
Educação. 

 
 

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado 
com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, 
 

D  E  C  R  E  T  A :- 
 

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, o imóvel localizado na Rua Senador Dino Bueno nº 119 
(antigo 9), Centro, de propriedade da Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba, 
necessário para instalações de setor da Educação, o qual possui as seguintes medidas e 
confrontações: 
 
 “Um prédio assobrado, nesta cidade, na Rua Dino Bueno, 9 (atual 119), esquina da Rua 
Prudente de Moraes e Mal. Deodoro e seu respectivo terreno, que é de forma irregular e mede 
49,60 (quarenta e nove metros e sessenta centímetros) de frente para Rua Senador Dino 
Bueno; 11,80m (onze metros e oitenta centímetros) da frente aos fundos, ao longo do 
alinhamento da Rua Prudente de Moraes; 14,80m (quatorze metros e oitenta centímetros) da 
frente aos fundos, ao longo do alinhamento da Rua Mal. Deodoro, dividindo nos fundos com 
José Corrêa, todo forrado, assoalhado, envidraçado, coberto de telhas comuns, tendo na frente 
que dá para a Rua Senador Dino Bueno, na parte inferior, uma porta de entrada, nove janelas 
e  um portão e na parte assobrada 4 (quatro) janelas e para a frente que dá para a Rua 
Prudente de Moraes, na parte baixa, uma porta e três janelas e na parte assobrada 4 janelas e 
finalmente na parte – fundos – da Rua Mal Deodoro, um portão, tendo diversos cômodos e 
adaptação para hotel.” Transcrição nº 9.235 do livro nº 3-P CRIA. 

 
Art. 2º. A área descrita no artigo 1º será                 

necessária para instalações de Educação. 
 
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto 

oneração o orçamento, na funcional programática 01.12.31.12.361.0013.1019.4.4.90.51.05. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2016. 

 
 
                  Vito Ardito Lerário                                    Jorge Ricardo Baruki Samahá 
                   Prefeito Municipal                                       Secretário de Planejamento 

 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em  
04 de agosto de 2016. 
 

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos 
















         








             





  
  

  

  
  

  
  

 





  

  
  

  
  

  
  

  
  

 





































 
















     
























  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  


  



  



  



  



  



  





 
  



  



  


  



  



  



  



















             
            



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  









  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  
 





















PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.949, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.                     

Denomina de PARATY  a Avenida Um, situada no Loteamento Residencial e Comercial Colonial 
Village II, no Bairro Socorro
(Projeto de Lei nº 73/2016, de autoria do Vereador Professor Eric de Oliveira)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada de PARATY a Avenida Um, situada no 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.950, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Denomina uma rotatória de DORINDO NICOLETTI.
(Projeto de Lei nº 78/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de DORINDO NICOLETTI, o espaço livre (rotatória) localizado na Rodovia 
Abel Fabricio Dias, e na estrada que vai até a Fazenda Coruputuba (sentido Pindamonhangaba X 
Moreira César).
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.951, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.                                                                      
Denomina uma rotatória de ANDERSON BALBO (DERSO).
(Projeto de Lei nº 792016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de ANDERSON BALBO (Derso), o espaço livre (rotatória) localizado 
na Rodovia Abel Fabricio Dias, entre o Loteamento Vila São Benedito (Vila Cícero Prado) e o 
Loteamento Portal dos Eucaliptos.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.680, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o requerimento através do Processo Externo nº 22098/16 e Portaria Geral nº 4.667, 
de 29 de junho de 2016, RESOLVE CESSAR o afastamento do servidor Fabricio Augusto Pereira, 
a partir de 05 de agosto de 2016. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de agosto 
de 2016.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de agosto de 2016. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.944, DE 04 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo 
Secretário de Administração, Resolve sobrestar pelo período de 1º a 21 de agosto de 
2016, os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.603, de 
15 de setembro de 2015, Processo Administrativo Disciplinar nº 026/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de agosto de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo 
de Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 8ª reunião do 
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do 
Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, 
nesta cidade, com início impreterivelmente às 16horas do dia 24 de agosto do ano 
de 2016.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do 
art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2016.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Pindamonhangaba 17 de agosto de 2016Tribuna do Norte 4


