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EDITAL DE CITAÇÃO DE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0005694-
22.2013.8.26.0445 - 2ª V.C. DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA/SP. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, extraído dos autos de Execução, processo nº 0005694-
22.2013.8.26.0445, 2ª vara Cível da Comarca de PINDAMONHANGABA-SP, que move Banco Mercantil do Brasil S/A, instituição
Financeira com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, 654, contra MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
portador do CPF: 144.754.758-64, em lugar incerto e não sabido, onde o exequente é legítimo credor do executado, pela
quantia de R$ 36.641,17, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 10743906-9, a qual deveria ter sido liquidada,
consoante cláusulas e condições nela avençada. O valor foi apurado em 04/06/2013, conforme demonstrativo de débito juntado
nos autos. Cite-se o executado MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, por todo o conteúdo da presente ação, para, em três dias
efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora. 2) Os honorários advocatícios em caso de pronto pagamento serão
reduzidos para 5% sobre o valor da dívida. Caso contrário serão calculados em 10%. 3) No prazo para apresentação de
embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de 1% ao mês, caso em que
o processo de execução ficará suspenso. O não pagamento de quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento
antecipado subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado
multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas e vedada à oposição de embargos. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se este edital que será publicado e afixado na forma da Lei e em lugar
de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de novembro de 2016.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000157-74.2013.8.26.0445O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de
Sena, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Edson Guedes da Cunha, CPF 109.568.618-65, RG 227974554, que
lhe foi proposta uma Ação Comum de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, por parte de
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo por objeto o Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra de Imóvel de 28/02/2000, relativo ao imóvel à Av Austria, 66, Residencial Pasin, Pindamonhan-
gaba/SP, matrícula 13.792, com prestações vencidas desde 02/2004, perfazendo o débito de R$ 91.533,68 (08/
2013). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de novembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

 
PORTARIA INTERNA Nº 10.010, DE  24 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.751, de 13 de janeiro de 2016, para dar continuidade à 
apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2016, para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados de 08 de novembro de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos 
termos dos Memorando nº 1634/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, de 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de de outubro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano 

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

 PORTARIA GERAL Nº 4.742, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE :
Art. 1º Fica excluída, a pedido, a Engª Silvia Vieira Mendes da Comissão Técnica 
constituída através da Portaria Geral nº 4.588, de 22/01/2016.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.741, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no §4º do art.102, da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, e nos termos do requerimento através do Ofício nº 100/2016,

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do espaço do Centro Educacional e Esportivo “João De 
Campos - Pai João”, no dia 20 de dezembro de 2016, pela E.E. Dr. Mário Tavares  
para realização da Colação de Grau dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio da Unidade Escolar.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.738, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Eduarda Abreu San Martin, Assessor 
Técnico em Meio Ambiente, para responder interinamente pelo Departamento 
de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, durante o período em que o Diretor, 
Sr. Edargê Marcondes Filho, encontrar-se em férias, de 28 de novembro a 17 de 
dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.737, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.725, de 27/10/2016, onde 
se lê “José Francisco do Amaral Nascimento” leia-se “José Francisco do Amaral 
Machado”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.736, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra Josilaine de Deus Aquino, auxiliar de 
administração, responder interinamente pela Secretaria da Junta de Serviço Militar, 
durante o período em que o Sr. Israel de Souza, auxiliar de administração, encontrar-
se em férias, de 28 de novembro a 17 de dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 16 de novembro 
de 2016.

 Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 4.727, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Portaria Geral nº 4.230, de 29/04/2016 e suas 
alterações:

R E S O L V E:
Art. 1º  Cessar a designação para constituir CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE dos senhores a seguir indicados: 
“II - Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área de Educação
– Suplente:   Sebastiana Antônia Gomes
– Suplente: Dulce Suely Campoli “

III- Representantes dos Pais e Alunos
– Titular:  Décio Pedrosa Romeiro Netto 
– Titular: Geisiane Aparecida Ferreira  

Art. 2º Designar os senhores a seguir indicados para compor o CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE em substituição aos membros relacionados no 
art. 1º desta Portaria.

“II- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores na área de Educação
– Suplente: Jean Alves Pereira
– Suplente:  Cristina de Oliveira Zacardi

  III- Representantes dos Pais e Alunos
– Titular:  Kérilin Rodrigues Fontes
– Titular: Aline Kogempa da Costa”

Art.3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
 Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.982, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016
Denomina a Rua Dois do Loteamento Residencial Vila Romana de ANDERSON 
SHCMIDT (BABÃO).
(Projeto de Lei nº 110/2016, 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. 1º Fica denominada de ANDERSON SHCMIDT (BABÃO) a Rua Dois do 
Loteamento Residencial Vila Romana.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5.981, DE 17 DE NOVEMBRO DE 201
Denomina a Rua Três do Loteamento Residencial Vila Romana de SÁVIO 
MARCONDES DE OLIVEIRA.
(Projeto de Lei nº 111/2016, 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. 1º Fica denominada de SÁVIO MARCONDES DE OLIVIERA a Rua Três do 
Loteamento Residencial Vila Romana.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DAS SOCIEDADES AMIGOS DE BAIRRO DE 
PINDAMONHANGABA, CNPJ: 04.002.452/0001-63 sediado Á RUA NICOLAU 
MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM, PINDAMONHANGABA – SP, no uso de suas 
atribuições, que lhe confere os ESTATUTOS SOCIAIS, convoca os Associados 
e membros da Diretoria, em gozo dos seus direitos sociais, para participarem 
as ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 07 de 
DEZEMBRO DE 2016 às 20h, a RUA NICOLAU MARTINS GRANATO, 47, CRISPIM, 
PINDAMONHANGABA – SP, CEP. 12402-140, para o fim de deliberarem sobre a 
seguinte pauta: DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.
PINDAMONHANGABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

ISMAR RUFATO - PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

LICENÇA DA CETESB

PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação Parcial N° 3005404, válida até 22/11/2020, para Embalagens de 
plástico; fabricação de à AVENIDA TOBIAS SALGADO, 461, DISTR IND DUTRA, 
PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

LAJES E BLOCOS MODELO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Instalação N° 3002655 para Artefatos de cimento para uso na construção; 
fabricação de à ESTRADA MUNICIPAL T.M.N. - 444 - ESTRADA DA FAZ, 260, ÁREA 
INDUSTRIAL A, DO POÇO GRANDE, TREMEMBÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 279/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.a. CRISTINA DE  OLIVEIRA 
BLANCO DO AMARAL, responsável pelo imóvel em abandono, situado a RUA  JOÃO 
ALVES DOS SANTOS Nº 122.  Bairro JD MORUMBI , inscrito no município sob a sigla 
NE120702011000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item 
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

EDSON MACEDO DE GOUVEA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 013/2016 (PMP 3993/2016) – reabertura 

Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço em conserto, 
montagem e desmontagem de pneus da frota da subprefeitura de Moreira César”, 
com entrega dos envelopes até dia 16/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 135/2016 (PMP 13966/2016) – reabertura 

Para “contratação de serviço especializado de chaveiro para os prédios da Secretaria 
de Educação para o período de 10 meses”, com entrega dos envelopes até dia 
16/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 227/2016 (PMP 25658/2016) 

A autoridade superior, com base na análise técnica e parecer da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestado em ata 
pela empresa Rizon Indústria de Máquinas Ltda EPP, e homologou, em 28/11/2016, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de películas adesivas para 
confecção de placas de sinalização viária”, em favor da empresa 3M do Brasil Ltda, 
os itens (item-vl unit em R$): 01-668,68; 02-668,68; 03-668,68; 04-668,68; 05-
668,68; 06-438,12. 

PREGÃO Nº 245/2016 (PMP 28364/2016)

A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, homologou, em 28/11/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de cateter uretral lubrificado para atender ao paciente Glauco Lopes 
Pereira, durante 12 meses, considerando a liminar deferida no procedimento nº 
100438711.2016.8.26.0445”, em favor da empresa Nacional Comercial Hospitalar 
Ltda, o item 01, no valor total de R$ 15.300,00. 

PREGÃO Nº 249/2016 (PMP 28370/2016) 

A autoridade superior homologou, em 29/11/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de cobertura securitária para os veículos oficiais pertencentes à frota da 
Secretaria de Saúde”, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 4.960,00. 

PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 29048/2016) 

A autoridade superior homologou, em 29/11/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmula alimentar para atender a paciente 
Lavínia Correa Silva Takahashi Barros, durante 12 meses, considerando a liminar 
deferida no procedimento nº 1004664-27.2016.8.26.0445”, em favor da empresa 
Cirúrgica São José Ltda, o item 01, no valor total de R$ 71.870,40. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

LEILÃO Nº 001/2016 (PMP 31385/2016) 

Para “alienação de bens móveis de sua propriedade, considerados inservíveis à 
Administração”, com início da sessão às 08h do dia 19/12/2016 (os lotes a serem 
leiloados poderão ser vistoriados nos dia 15 e 16/12/2016, das 09h às 17h, conforme 
o edital). 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 5.378, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.
Autoriza o uso, pelos permissionários do serviço de táxi, da Bandeira II no período 
que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o uso pelos permissionários do serviço de táxi da Bandeira II 
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, no período de 1º a 31 de dezembro de 
2016.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2016, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.746, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições,

R E S O L V E
Art. 1º  Constituir a Comissão para acompanhamento da elaboração do Plano 
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e indicar os servidores a 
seguir indicados para integrá-la:

I- Kennedy Flores Campos;
II- Rafael Lamana;
III- Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza
IV- Silvia Vieira Mendes

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 28 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e, 

Considerando que o Lions Clube de Pindamonhangaba receberá a visita oficial do 
Governador do Distrito LC-5 PIP ”Augustin Soliva”,

Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do 
Senhor Governador do Distrito LC-5, DG Edson José Lopes das Neves e  sua esposa 
PDG Margareth Lucia Alvares Lopes das Neves,

D E C R E T A:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 
LC-5 DG Edson Neves e sua esposa PDG Margareth Lucia Alvares Lopes das Neves, 
nos dias 03 e 04 de dezembro de 2016.

Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de novembro 
de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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DECRETO Nº 5.370, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016.
Estabelece diretrizes operacionais para o funcionamento do Projeto Pedagógico 
Especial de Educação para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
referente aos Anos Iniciais (1º ao 5º)  do Ensino Fundamental de Nove Anos nas 
escolas municipais e estabelece  providências correlatas. 

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 5º da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro 
de 2011, Decreto Municipal nº 5.119, de 09/10/2014 e considerando os dispositivos 
constitucionais vigentes; os artigos 37 e 38 da LF 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; o Parecer CNE/CEB nº 11/2000; a Resolução CNE/CEB nº 
1/2000; a Deliberação  do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nº 124/2014;  
os artigos 193 e 197 da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal nº 5.786/2015 - 
Plano de Educação Municipal, em sua meta 3, estratégias 3.7 e 3.8  e demais  normas 
alusivas as diretrizes educacionais  da modalidade de ensino  da Educação de Jovens 
e Adultos e  parecer  do Conselho Municipal de Educação  de Pindamonhangaba;

D E C R E T A
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes operacionais para funcionamento do Projeto 
Pedagógico Especial na modalidade Educação para Jovens e Adultos referente aos 
Anos Iniciais (1º ao 5º)  do Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede Municipal.

Art. 2º   É de competência da Secretaria de Educação de Cultura a elaboração da 
política educacional e social voltada à inserção de jovens,  adultos  e idosos, que não 
concluíram seus estudos em idade própria, no sistema de ensino,  em conformidade 
com a legislação vigente.

Art. 3º A filosofia educacional da Educação de Jovens e Adultos correspondente ao 
segmento dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos) é 
estabelecer nesta modalidade de ensino princípios que visem reparar, equacionar, 
bem como preparar para qualificação para o trabalho, após estudos posteriores, o 
jovem com idade superior a 15 anos, o adulto e o idoso que,  por circunstâncias 
adversas, não tiveram oportunidade de concluir seus estudos  na idade própria.

Art. 4º Cabe a Secretaria de Educação e Cultura, em consonância com a política 
educacional municipal, estadual e federal estimular o acesso a essa modalidade 
educacional e oferecer condições dignas para que sejam de fato efetivadas  a 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional dos educandos, 
culminando em seu sucesso escolar.

DAS DIRETRIZES E   FINALIDADES

Art. 5º  As diretrizes gerais do Projeto Pedagógico Especial de Educação – Educação 
de Jovens e Adultos, pautadas nos princípios do Estatuto da Criança e Adolescente e 
do Estatuto do Idoso, bem como demais legislações relativas aos direitos humanos, 
têm como norte promover à inclusão escolar de jovens, adultos e idosos que ainda 
não sabem ler e escrever, em um processo regular de ensino e aprendizagem  com 
as seguintes finalidades:

I – auxiliar o jovem, o adulto e o idoso no desenvolvimento de seu potencial enquanto 
pessoa e cidadão participante da sua comunidade, da sociedade brasileira e do 
mundo;

II – atender as necessidades básicas de cada um dos alfabetizandos no que se refere 
à aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes que lhes permitam a inserção 
social, o desenvolvimento de competências pessoais e sua inserção no mundo do 
trabalho;

III – garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos educandos no sistema de 
ensino para que alcancem outros níveis de ensino e possam obter qualificação 
permanente;

IV - incluir os alunos com deficiências, síndromes, transtornos ou dificuldades 
acentuadas de aprendizagem, respeitando sua individualidade e proporcionando 
flexibilidade curricular que  favoreça sua progressão e participação social.

DOS OBJETIVOS

Art. 6º -  São objetivos centrais  da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal 
de Ensino:

I - favorecer a compreensão da leitura e escrita da língua materna propondo ações 
educacionais simultâneas de alfabetização e letramento;

II - empregar, com discernimento, o sistema de numeração decimal e as operações 
fundamentais na resolução de problemas no dia-a-dia, de acordo com as dimensões 
pedagógicas: números, operações, grandezas e medidas, espaço e forma e 
tratamento da informação.

III – conhecer os direitos, deveres e leis que regem o mundo do trabalho e da 
sociedade;

IV – desenvolver noções de saúde individual e pública em seus aspectos físico, 
psicológico e mental;
V -  discutir questões relativas à preservação do meio  ambiente e sustentabilidade; 
à cultura e a preservação dos patrimônios histórico, cultural e ambiental em sua 
comunidade e demais territórios;

VI – produzir, apreciar e valorizar a arte  numa perspectiva de abordagem triangular 
tendo  como base :  o “fazer artístico”, a “análise de obras artísticas” e a “história da 
arte”,  destacando  a arte como conhecimento que pode ser desenvolvido na escola, 
refutando o antigo conceito de Arte como  espontaneísmo.

DA METODOLOGIA DE ENSINO – PEDAGOGIA DOS PROJETOS

Art. 7º Para atingir os objetivos educacionais propostos, tendo como foco a 
alfabetização e o letramento em Língua Portuguesa e em Matemática, será adotada 
a Pedagogia dos Projetos tendo como paradigma, a interdisciplinaridade e a  
transdisciplinaridade.

Art. 8º A interdisciplinaridade deverá considerar a possibilidade de diálogo entre as 
disciplinas, sem hierarquias e com a garantia de manutenção da identidade de cada 
uma, considerando as áreas de conhecimento estabelecidas na Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Básica.

Art. 9º Entenda-se por disciplina uma maneira de organizar, de delimitar e representar 
um conjunto de estratégias organizacionais, uma seleção de conhecimentos que são 
ordenados para apresentar ao aluno, com o apoio de um conjunto de procedimentos 
didáticos e metodológicos para seu ensino e de avaliação da aprendizagem.

Art. 10 Em um projeto de pesquisa interdisciplinar é necessário determinar o valor de 
cada disciplina, discutir seu nível teórico, suas estruturas e a intencionalidade do seu 
papel no currículo escolar.

Art. 11 Entenda-se por transdisciplinaridade, princípio piagetiano que busca dentro do 
projeto interdisciplinar uma visão holística, tendo o homem como produtor da cultura  
que propõe e muda a realidade, portanto, transcende as disciplinas.
Art. 12 A Pedagogia dos Projetos visa estabelecer valores comuns a um conjunto de 
disciplinas e tem como concepção pedagógica a abordagens de temas geradores de 
relevância social que precisam ser abordados na escola.

 DA ELABORAÇÃO  DOS PROJETOS DIDÁTICOS

Art. 13  Os projetos didáticos deverão contemplar, no mínimo, as seguintes fases:

I – Planejamento; 
II – Execução;
III- Monitoramento;
IV- Conclusão.  

DA AVALIAÇÃO DO ALUNO NOS PROJETOS

Art. 14 Compete ao professor elaborar  até  02 (dois) projetos ao longo do semestre 
letivo relativo ao termo em curso, tendo como foco o cumprimento do Plano de Ensino  
estabelecido, abrangendo necessariamente, todas  as  áreas de conhecimento 
previstas na Matriz Curricular: Linguagens e Códigos, Matemática e Natureza e 
Sociedade.

Art. 15  Na avaliação do bimestre letivo o professor deverá declarar em documento 
próprio se o aluno atingiu com proficiência os objetivos  previstos para o período em 
curso.

Art. 16 Ao final do semestre letivo, o professor deverá declarar em documento próprio 
suas justificativas para aprovação  ou retenção  do aluno no termo letivo ou ainda  
parecer quanto à conclusão de estudos,  com direito à matrícula no Ciclo Final do 
Ensino Fundamental  em qualquer estabelecimento de ensino congênere. 

DA MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA

Art. 17  A matrícula de alunos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos será 
feita em conformidade com cronograma anual, nas unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino e na sede da Secretaria de Educação e Cultura.

Art. 18 A transferência de alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
poderá ocorrer durante o ano letivo, considerando-se a existência de vagas nas 
classes e unidades em que o curso estiver funcionando.

DA FREQUÊNCIA ESCOLAR

Art. 19  O aluno que se ausentar do curso consecutivamente poderá ser orientado 
quanto à necessidade e possibilidade de realizar trabalhos para compensação de 
suas ausências, visando sanar possíveis sequelas pedagógicas ocasionadas pelo 
excesso de faltas.

Art. 20 Entende-se como processo de compensação de ausências a realização pelo 
discente de atividades programadas pelo professor para que o educando possa 
compensar as ausências ocorridas ao longo do período letivo, com a finalidade de 
suprir as faltas e sanar as lacunas de aprendizagem provocadas pelas mesmas.

§ 1º  A organização dos procedimentos relativos à compensação de ausências será 
estabelecida a partir de proposta do docente, a qual será deverá ser apreciada e 
aprovada pelo Gestor de Educação Básica responsável pela unidade de ensino e 
registrada em livro próprio ou documento similar. 

§ 2º Todo aluno, independentemente da natureza de suas ausências, tem direito a 
compensação de que trata o caput deste artigo.

Art. 21 Caberá ao professor, através do registro diário, estabelecer o controle  de 
faltas e adotar medidas para  sua compensação,  quando  o aluno  ultrapassar o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento)  do total  dos dias letivos propostos para o Termo, 
conforme o estabelecido no Calendário Escolar e Matriz Curricular.

 DO REGISTRO E CONTROLE DA VIDA ESCOLAR

Art. 22 Para registro e controle da vida escolar do aluno serão utilizados os seguintes 
documentos:

I –  rotina semanal;
II-  registro e controle de frequência diária;
III -  RAI – registro  de avaliação individual;    
IV -   ata bimestral de frequência; 
V –  ata do conselho de termo;
VI –  ata descritiva final. 

Parágrafo único. A ata descritiva final deverá conter registro acerca da homologação 
quanto à promoção dos discentes, bem como justificativa quanto à retenção, quando 
houver, fundamentando-se na Del. CEE nº 120/2013.

DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ANOS INICIAIS

Art.  23  O Currículo da Educação de Jovens e Adultos terá como referência a Base 
Nacional Comum Curricular e será elaborado de acordo com as normas que regulam 
a matéria conforme orientações do CNE e CEE, podendo ser complementado com 
uma parte diversificada.

Art. 24 O currículo Educação de Jovens e Adultos, Anos Iniciais (1º ao 5º)  será 
organizado em sintonia com o Sistema de Cadastro de Alunos (PRODESP-SP) em 
Termos e Semestres  que correspondem aos anos iniciais do  Ensino Fundamental de 
Nove Anos, com a seguinte organização:

I – 1º Termo – equivalente ao 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
II – 2º Termo – equivalente ao 3º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
III –3º Termo – equivalente ao 4º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
II – 4º Termo – equivalente ao 5º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;

Art. 25 O Curso será desenvolvido em 2 anos ou 4 semestres letivos sendo que cada 
semestre  corresponderá, no mínimo, a 400 horas-aula.

§ 1º A primeira hora letiva terá a duração de 60 minutos, destinada ao plantão de 
dúvidas, à reorientação de aprendizagem, ao monitoramento do processo de 
compensação de ausência, bem como a outras atividades pedagógicas que o 
professor considerar relevantes.

§ 2º  As demais horas-aula terão duração de  40 minutos e serão subsequentes à 
primeira hora letiva.

§ 3º O horário destinado ao intervalo compõe carga total do curso e será organizado 
de forma a atender às especificidades do público da Educação de Jovens e Adultos 
– EJA.

 DAS FORMAS DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS
Art .  26 De acordo a demanda escolar  da Educação de Jovens e 
Adul tos,  os a lunos poderão ser  agrupados de formas d is t in tas,  dentre 
as quais  serão possíve is :

I – agrupamentos por termo específico, quando a quantidade de matrículas for 
superior a 20 alunos por termo;

II – agrupamentos mistos, com a formação de turmas com discentes de dois ou 
mais termos distintos quando a quantidade de matrículas for inferior a 20 alunos por 

termo, considerada a capacidade dos espaços físicos disponíveis para instalação das 
classes.

§ 1º Nos grupos em que estiverem matriculados alunos com deficiências, transtornos, 
ou síndromes, após avaliação pela equipe de suporte pedagógico da Secretaria 
de Educação e Cultura e mediante disponibilidade de desmembramento de classe 
poderão ser atendidas quantidades inferiores a 20 alunos, em agrupamentos 
específicos.

§ 2º Ao final de cada semestre, em decorrência de evasão escolar ou da promoção de 
alunos para novo ciclo do Ensino Fundamental, poderá ocorrer a reorganização dos 
agrupamentos existentes na unidade, inclusive com a supressão de classes, se não 
forem efetivadas novas matrículas.

§ 3º As situações peculiares quanto ao agrupamento ou reagrupamento de discentes 
deverão ser apresentadas pelo Gestor de Unidade Escolar aos seus superiores 
diretos e à direção dos departamentos de educação, antes da efetivação de quaisquer 
alterações, de modo a garantir o melhor atendimento aos alunos e respeitar as 
definições quanto ao processo de atribuição aos docentes.

§ 4º A atribuição de classes de Educação de Jovens e Adultos ocorrerá de acordo 
com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação e Cultura, em portaria 
destinada a este fim.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Art. 27  A avaliação do desempenho dos alunos deverá ser processual, sistemática 
e cumulativa, realizada pelos educadores ao longo  do semestre  letivo de acordo 
com os objetivos previstos nos projetos, relacionados aos diversos conteúdos e por 
meio de diferentes instrumentos, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos tendo como norte  os componentes curriculares previstos nas diversas 
áreas de conhecimento do Base Nacional Comum Curricular.

Parágrafo único. O registro do desempenho dos alunos será apresentado por meio 
de parecer do docente responsável pela classe, contido no Relatório de Avaliação 
Individual a ser preenchido bimestralmente e demais documentos relativos ao controle 
de frequência e aproveitamento, em consonância com as normas do Departamento 
de Gestão Educacional e orientações do Departamento Pedagógico.

DA REORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

Art. 28   As atividades de avaliação realizadas pelo professor permitirão a identificação 
dos  alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do curso e que deverão 
ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem, sendo  oferecidos 
estudos de: 

I - Recuperação simultânea e contínua no decorrer dos períodos avaliatórios; 
II - Recuperação paralela ao  longo do semestre letivo.

Art. 29 As avaliações e estudos de recuperação serão planejados e efetuados pelos 
professores de acordo com os princípios da avaliação formativa.

Art. 30 A avaliação do aproveitamento escolar será expressa e divulgada sob a 
forma de menções  - PROMOVIDO  OU RETIDO -  ao final  do semestre letivo,  
competindo ao professor responsável  pela classe, a emissão de ata descritiva com 
suas  justificativas pedagógicas.
Art. 31 O aluno poderá  permanecer  no termo letivo uma  única vez, sendo compulsória 
sua passagem para o  termo seguinte ou ainda considerado concluinte parcial do  
Ensino Fundamental de Nove Anos.

Art. 32  Os alunos que apresentarem Necessidades Educacionais Especiais - NEE 
terão direito à adequações curriculares, quando necessário, no processo de avaliação 
final, devendo o professor elaborar relatório circunstanciado da sua vida escolar  e 
emitir seu parecer conclusivo.

Parágrafo Único – Caberá ao Conselho de Termo, em reunião específica para este 
fim,  homologar a promoção ou retenção do aluno no Termo.

 DA TRANSFERÊNCIA

Art. 33  O recebimento de transferência de alunos será permitido a qualquer época do  
termo, devendo ser  solicitado  na secretaria escolar que atende à unidade ou  junto à 
secretaria central no Departamento de Gestão Educacional.

SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Art. 34  A frequência do aluno na escola será apurada  por dia letivo pelo professor da 
sala, não influenciando na avaliação do rendimento escolar, exigindo-se todavia para 
aprovação a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga 
horária do semestre letivo.

 DA MATRÍCULA
Art. 35 A matrícula no curso será efetivada depois de serem cumpridos os seguintes 
procedimentos:

I – Comprovação de idade mínima superior a 15 (anos) até o inicio das aulas;

II – Comprovação quanto a conhecimentos equivalentes ao termo pleiteado da 
matrícula, mediante apresentação de documento comprobatório ou avaliação 
classificatória a ser aplicada pela própria escola;

Art. 36  A matrícula deverá ser efetuada através de documento próprio,  mediante  a 
apresentação de:

I -  Cédula de Identidade ou outro documento com foto;

II – Comprovante de endereço;

III – Comprovante de escolaridade anterior, quando houver.

DA CLASSIFICAÇÃO  DOS ALUNOS

Art. 37  Com base na idade e competência, a escola poderá fazer a classificação em 
qualquer   semestre  do Termo, obedecendo os seguintes critérios:

I - Correlação com a idade;

II - Análise de documento comprobatório que evidencie a possibilidade de 
aproveitamento de estudos anteriores;

III – Aplicação de avaliação de competências a ser realizada pela escola, onde se 
evidenciem resultados satisfatórios para inserção do aluno no termo pretendido.

Artigo 38  Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena - Secretária de Educação e Cultura

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 
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DECRETO Nº 5.370, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
Estabelece diretrizes operacionais para o funcionamento do 
Projeto Pedagógico Especial de Educação para a modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – EJA, referente aos Anos 
Iniciais (1º ao 5º)  do Ensino Fundamental de Nove Anos nas 
escolas municipais e estabelece  providências correlatas.  

 
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 5º da Lei nº 
5.318, de 21 de dezembro de 2011, Decreto Municipal nº 5.119, de 09/10/2014 e 
considerando os dispositivos constitucionais vigentes; os artigos 37 e 38 da LF 9394/96 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Parecer CNE/CEB nº 11/2000; a Resolução 
CNE/CEB nº 1/2000; a Deliberação  do Conselho Estadual de Educação de São Paulo nº 
124/2014;  os artigos 193 e 197 da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal nº 5.786/2015 
- Plano de Educação Municipal, em sua meta 3, estratégias 3.7 e 3.8  e demais  normas 
alusivas as diretrizes educacionais  da modalidade de ensino  da Educação de Jovens e 
Adultos e  parecer  do Conselho Municipal de Educação  de Pindamonhangaba; 
 

 
D E C R E T A 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes operacionais para 

funcionamento do Projeto Pedagógico Especial na modalidade Educação para Jovens e 
Adultos referente aos Anos Iniciais (1º ao 5º)  do Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede 
Municipal. 
 

Art. 2º   É de competência da Secretaria de Educação de Cultura 
a elaboração da política educacional e social voltada à inserção de jovens,  adultos  e idosos, 
que não concluíram seus estudos em idade própria, no sistema de ensino,  em conformidade 
com a legislação vigente. 
 

Art. 3º A filosofia educacional da Educação de Jovens e 
Adultos correspondente ao segmento dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
de Nove Anos) é estabelecer nesta modalidade de ensino princípios que visem reparar, 
equacionar, bem como preparar para qualificação para o trabalho, após estudos posteriores, o 
jovem com idade superior a 15 anos, o adulto e o idoso que,  por circunstâncias adversas, não 
tiveram oportunidade de concluir seus estudos  na idade própria. 
 

Art. 4º Cabe a Secretaria de Educação e Cultura, em 
consonância com a política educacional municipal, estadual e federal estimular o acesso a 
essa modalidade educacional e oferecer condições dignas para que sejam de fato efetivadas  a 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional dos educandos, 
culminando em seu sucesso escolar. 

 

DECRETO Nº 5.379, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

 Regulamenta os eventos e o funcionamento das atividades no período das 
Festividades do Natal 2016 no Município e dá outras providências.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 e 
Lei Municipal n° 4.074 de 13 de outubro de 2003 e suas alterações,

CONSIDERANDO a realização das Festividades do Natal no Município no período de 
1º a 24 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade da administração pública em zelar pelo bem estar e 
segurança dos cidadãos presentes no evento;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas para organização das 
festividades do Natal no Município; 

DECRETA:

Art. 1°   Fica terminantemente proibida a comercialização e o consumo de bebidas 
alcóolicas, bem como de bebidas acondicionadas em embalagens de vidro nas áreas 
destinadas à realização das Festividades do Natal/2016, constantes do Anexo Único  
deste Decreto.

Parágrafo. Fica, ainda, proibida a utilização de objetos que perturbem a segurança e 
o sossego público, sob pena de apreensão dos objetos.

Art. 2° As atividades dos ambulantes cujos alvarás foram concedidos para as o 
período das Festividades de Natal, deverão encerrar-se diariamente às 22h30m, com 
as desmontagens das barracas.

Art. 3°   Durante as festividades do Natal deverão ser observadas as normas para as 
posturas municipais, sendo expressamente proibida a perturbação da ordem, sossego 
e segurança pública, que ocasionem a insegurança da população, do patrimônio 
público, ou prejudiquem a organização do evento.

Parágrafo único. Ficará a cargo da Prefeitura Municipal em conjunto com a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, as intervenções necessárias para manutenção da 
ordem e sossego públicos.

Art. 4° Fica terminantemente proibido o uso de som mecânico nos locais constantes 
do Anexo I durante o período de Natal, salvo aqueles com a devida autorização e os 
inerentes aos equipamentos de som oficiais do evento.

§ 1º Fica proibida, nas vias públicas a execução de som produzido em veículos de 
pessoas físicas ou jurídicas, em desacordo com o Código de Posturas Municipais e 
Código Nacional de Trânsito, durante os horários dos eventos no período natalino, 
especialmente nas localidades constantes do Anexo Único.

Art. 5°  Fica proibida a circulação de bicicletas, skates, patins, patinetes e similares 
durante os horários dos eventos de Natal na localidades constantes do Anexo Único,  
ficando os infratores sujeitos à apreensão dos objetos.  

Art. 6°  A inobservância às restrições constantes no presente Decreto poderá 
implicar em crime de desobediência e outras infrações legais que porventura restem 

caracterizadas, independente da aplicação das multas cabíveis, nos termos da 
legislação vigente.  

Art. 7°  A Prefeitura exercerá as funções do Poder de Polícia de sua competência em 
cooperação com os Poderes do Estado, quanto à ordem, a moralidade e segurança 
pública.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,  29   de novembro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de novembro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 5.379, DE 29 DE NOVEMBRO  DE 2016.

1) Praça Monsenhor Marcondes (Praça da Cascata)
2) Praça Dr. Francisco Romeiro (Praça do Cruzeiro)
3) Praça Padre João Faria Fialho (Praça do Quartel)
4) Praça São Benedito
5) Praça Dr. Demétrio Ivahy Badaró (Praça da Bíblia)                               
6) Praça São João (Moreira César)
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