
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.075, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 2017
Institui o Programa de Parcerias Público-
Privadas do Município de Pindamonhangaba, 
de acordo com as normas gerais da Lei 
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 
e as normas específicas que implementa.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
ele promulga a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei institui o Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Município de 
Pindamonhangaba.
Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos 
órgãos da Administração Pública Direta, 
aos fundos especiais, às autarquias, às 
fundações públicas, às empresas públicas, às 
sociedades de economia mista e às demais 
entidades controladas direta ou indiretamente 
pelo Município de Pindamonhangaba.
Art. 2o Parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa.
§1º Concessão patrocinada é a concessão 
de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado.
§2o Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, 
ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens.
§3o Não constitui parceria público-privada 
a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado.
§4o É vedada a celebração de contrato de 
parceria público-privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos; ou
III – que tenha como objeto único o 
fornecimento de mão-de-obra, ou o 
fornecimento e a instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública.
Art. 3o. As concessões administrativas 
regem-se por esta Lei, lhes sendo aplicadas 
adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 
e 27 a 39 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e no art. 31 da Lei no 9.074, de 7 de 
julho de 1995.
§ 1o As concessões patrocinadas regem-
se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
subsidiariamente o disposto na Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe 
são correlatas.
§ 2o As concessões comuns continuam 
regidas pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, 
não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.
§ 3o Continuam regidos exclusivamente 
pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
pelas leis que lhe são correlatas os contratos 
administrativos que não caracterizem 
concessão comum, patrocinada ou 
administrativa.
Art. 4o. Na contratação de parceria público-
privada serão observadas as seguintes 
diretrizes:
I – eficiência no cumprimento das missões 
de Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos 
destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução;
III – indelegabilidade das funções de 
regulação, jurisdicional, do exercício do poder 
de polícia e de outras atividades exclusivas 
do Estado;
IV – responsabilidade fiscal na celebração e 
execução das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das 
decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as 
partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens 
socioeconômicas dos projetos de parceria;
VIII – promoção do desenvolvimento 
sustentável do Município;
IX – universalização do acesso a bens e a 
serviços essenciais;
X – remuneração do contratado vinculada ao 
seu desempenho;
XI – participação popular, mediante consulta 
pública.

Capítulo II
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-
PRIVADA

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria 
público-privada atenderão ao disposto no 
art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, no que couber, devendo também 
prever:
I – o prazo de vigência do contrato, compatível 
com a amortização dos investimentos 
realizados, não inferior a 5 (cinco), nem 
superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo 
eventual prorrogação;
II – as penalidades aplicáveis à Administração 
Pública e ao parceiro privado em caso de 
inadimplemento contratual, fixadas sempre 
de forma proporcional à gravidade da falta 
cometida, e às obrigações assumidas;
III – a repartição de riscos entre as partes, 
inclusive os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica 
extraordinária;
IV – as formas de remuneração e de 
atualização dos valores contratuais;
V – os mecanismos para a preservação da 
atualidade da prestação dos serviços;
VI – os fatos que caracterizem a inadimplência 
pecuniária do parceiro público, os modos e o 
prazo de regularização e, quando houver, a 
forma de acionamento da garantia;
VII – os critérios objetivos de avaliação do 
desempenho do parceiro privado;
VIII – a prestação, pelo parceiro privado, 
de garantias de execução suficientes e 
compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, 
observados os limites dos §§ 3o e 5o do art. 
56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, 

no que se refere às concessões patrocinadas, 
o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
IX – o compartilhamento com a Administração 
Pública de ganhos econômicos efetivos do 
parceiro privado decorrentes da redução do 
risco de crédito dos financiamentos utilizados 
pelo parceiro privado;
X – a realização de vistoria dos bens 
reversíveis, podendo o parceiro público reter 
os pagamentos ao parceiro privado, no valor 
necessário para reparar as irregularidades 
eventualmente detectadas;
XI - o cronograma e os marcos para o repasse 
ao parceiro privado das parcelas do aporte de 
recursos, na fase de investimentos do projeto 
e/ou após a disponibilização dos serviços, 
sempre que verificada a hipótese do § 2o do 
art. 7o desta Lei.
§1o As cláusulas contratuais de atualização 
automática de valores baseadas em índices e 
fórmulas matemáticas, quando houver, serão 
aplicadas sem necessidade de homologação 
pela Administração Pública, exceto se esta 
publicar, na imprensa oficial, até o prazo 
de 15 (quinze) dias após apresentação da 
fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no 
contrato para a rejeição da atualização.

§2o Os contratos poderão prever 
adicionalmente:
I - os requisitos e condições em que o 
parceiro público autorizará a transferência 
do controle ou a administração temporária 
da sociedade de propósito específico aos 
seus financiadores e garantidores com quem 
não mantenha vínculo societário direto, com 
o objetivo de promover a sua reestruturação 
financeira e assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços, não se aplicando 
para este efeito o previsto no inciso I do 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995;
II – a possibilidade de emissão de empenho 
em nome dos financiadores do projeto 
em relação às obrigações pecuniárias da 
Administração Pública;
III – a legitimidade dos financiadores do 
projeto para receber indenizações por 
extinção antecipada do contrato, bem como 
pagamentos efetuados pelos fundos e 
empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas.
Art. 6o Para fins do inciso I do § 2o do art. 5o, 
considera-se:
I - o controle da sociedade de propósito 
específico a propriedade resolúvel de 
ações ou quotas por seus financiadores e 
garantidores que atendam os requisitos do 
art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976;
II - a administração temporária da sociedade 
de propósito específico, pelos financiadores 
e garantidores quando, sem a transferência 
da propriedade de ações ou quotas, forem 
outorgados os seguintes poderes:
a) indicar os membros do Conselho 
de Administração, a serem eleitos em 
Assembleia Geral pelos acionistas, nas 
sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 
de dezembro de 1976; ou administradores, 
a serem eleitos pelos quotistas, nas demais 
sociedades;
b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a 
serem eleitos pelos acionistas ou quotistas 
controladores em Assembleia Geral;
c) exercer poder de veto sobre qualquer 
proposta submetida à votação dos 
acionistas ou quotistas da concessionária, 
que representem, ou possam representar, 
prejuízos aos fins previstos no caput deste 
artigo;
d) outros poderes necessários ao alcance dos 
fins previstos no caput deste artigo.
§ 1o A administração temporária autorizada 
pelo poder concedente não acarretará 
responsabilidade aos financiadores e 
garantidores em relação à tributação, 
encargos, ônus, sanções, obrigações ou 
compromissos com terceiros, inclusive com o 
poder concedente ou empregados.
§ 2o O Poder Concedente disciplinará sobre o 
prazo da administração temporária.
Art. 7o  A contraprestação da Administração 
Pública nos contratos de parceria público-
privada poderá ser feita por:
I – ordem bancária;
II – cessão de créditos não tributários;
III – outorga de direitos em face da 
Administração Pública;
IV – outorga de direitos sobre bens públicos 
dominicais;
V – outros meios admitidos em lei.
§1o  O contrato poderá prever o pagamento 
ao parceiro privado de remuneração 
variável vinculada ao seu desempenho, 
conforme metas e padrões de qualidade e 
disponibilidade definidos no contrato.
§2o  O contrato poderá prever o aporte de 
recursos em favor do parceiro privado para 
a realização de obras e aquisição de bens 
reversíveis, nos termos dos incisos X e XI 
do caput do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, desde que autorizado no 
edital de licitação.
§3o  O valor do aporte de recursos realizado 
nos termos do § 2o poderá ser excluído da 
determinação:
I - do lucro líquido para fins de apuração do 
lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, nos 
termos da Lei Federal nº 11.079/2004;
II - da base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS, nos termos da Lei nº 11.079/2004;
III - da base de cálculo da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 
devida pelas empresas referidas nos arts. 7o 
e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 
2011, a partir de 1o de janeiro de 2015.
§4o  Até 31 de dezembro de 2013, para 
os optantes conforme o art. 75 da Lei no 
12.973, de 13 de maio de 2014, e até 31 de 
dezembro de 2014, para os não optantes, a 
parcela excluída nos termos do § 3o deverá 
ser computada na determinação do lucro 
líquido para fins de apuração do lucro real, 
da base de cálculo da CSLL e da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, na proporção em que o custo para 
a realização de obras e aquisição de bens a 
que se refere o § 2o deste artigo for realizado, 
inclusive mediante depreciação ou extinção 
da concessão, nos termos do art. 35 da Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§5o  Por ocasião da extinção do contrato, o 
parceiro privado não receberá indenização 
pelas parcelas de investimentos vinculados 
a bens reversíveis ainda não amortizadas 
ou depreciadas, quando tais investimentos 

houverem sido realizados com valores 
provenientes do aporte de recursos de que 
trata o § 2º.
§ 6o  A partir de 1o de janeiro de 2014, para os 
optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, 
de 13 de maio de 2014, e de 1o de janeiro 
de 2015, para os não optantes, a parcela 
excluída nos termos do § 3o deverá ser 
computada na determinação do lucro líquido 
para fins de apuração do lucro real, da base 
de cálculo da CSLL e da base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
em cada período de apuração durante o prazo 
restante do contrato, considerado a partir do 
início da prestação dos serviços públicos.
§ 7o No caso do § 6o, o valor a ser adicionado 
em cada período de apuração deve ser o valor 
da parcela excluída dividida pela quantidade 
de períodos de apuração contidos no prazo 
restante do contrato.
§ 8o Para os contratos de concessão em que 
a concessionária já tenha iniciado a prestação 
dos serviços públicos nas datas referidas no § 
6o, as adições subsequentes serão realizadas 
em cada período de apuração durante o prazo 
restante do contrato, considerando o saldo 
remanescente ainda não adicionado.

§ 9o A parcela excluída nos termos do 
inciso III do § 3o deverá ser computada 
na determinação da base de cálculo da 
contribuição previdenciária de que trata 
o inciso III do § 3o em cada período de 
apuração durante o prazo restante previsto 
no contrato para construção, recuperação, 
reforma, ampliação ou melhoramento da 
infraestrutura que será utilizada na prestação 
de serviços públicos.
§ 10.  No caso do § 9o, o valor a ser adicionado 
em cada período de apuração deve ser 
o valor da parcela excluída dividida pela 
quantidade de períodos de apuração contidos 
no prazo restante previsto no contrato para 
construção, recuperação, reforma, ampliação 
ou melhoramento da infraestrutura que será 
utilizada na prestação de serviços públicos.
§ 11.  Ocorrendo a extinção da concessão 
antes do advento do termo contratual, o saldo 
da parcela excluída nos termos do § 3o, ainda 
não adicionado, deverá ser computado na 
determinação do lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real, da base de cálculo da 
CSLL e da base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição 
previdenciária de que trata o inciso III do § 3o 
no período de apuração da extinção.
§ 12.  Aplicam-se às receitas auferidas pelo 
parceiro privado nos termos do § 6o o regime 
de apuração e as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis às 
suas receitas decorrentes da prestação dos 
serviços públicos.
Art. 8o A contraprestação da Administração 
Pública será obrigatoriamente precedida da 
disponibilização do serviço objeto do contrato 
de parceria público-privada.
§ 1o  É facultado à Administração Pública, nos 
termos do contrato, efetuar o pagamento da 
contraprestação relativa à parcela fruível do 
serviço objeto do contrato de parceria público-
privada.
§ 2o  O aporte de recursos de que trata o § 
2o  do art. 7o, quando realizado durante a 
fase dos investimentos a cargo do parceiro 
privado, deverá guardar proporcionalidade 
com as etapas efetivamente executadas.

Capítulo III
DAS GARANTIAS
Art. 9o As obrigações pecuniárias contraídas 
pela Administração Pública em contrato 
de parceria público-privada poderão ser 
garantidas mediante:
I – vinculação de receitas, observado 
o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal;
II – instituição ou utilização de fundos 
especiais previstos em lei;
III – contratação de seguro-garantia com as 
companhias seguradoras que não sejam 
controladas pelo Poder Público;
IV – garantia prestada por organismos 
internacionais ou instituições financeiras que 
não sejam controladas pelo Poder Público;
V – garantias prestadas por fundo garantidor 
ou empresa estatal criada para essa 
finalidade;
VI – gravame de ativos públicos, desde que 
aprovada por lei específica;
VII – atribuição ao contratado do encargo 
de faturamento e cobrança de crédito do 
contratante em relação a terceiros, salvo os 
relativos a tributos;
VIII – outros mecanismos admitidos em Lei.

Capítulo IV
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO
Art. 10. Antes da celebração do contrato, 
deverá ser constituída sociedade de propósito 
específico, incumbida de implantar e gerir o 
objeto da parceria.
§1o A transferência do controle da sociedade 
de propósito específico estará condicionada 
à autorização expressa da Administração 
Pública, nos termos do edital e do contrato, 
desde que comprovado pelo pretendente 
atender às exigências de capacidade técnica, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica 
e fiscal necessárias à assunção do serviço.
§ 2o A sociedade de propósito específico 
poderá assumir a forma de companhia 
aberta, com valores mobiliários admitidos a 
negociação no mercado.
§ 3o A sociedade de propósito específico 
deverá obedecer a padrões de governança 
corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, 
conforme regulamento.
§ 4o Fica vedado à Administração Pública 
ser titular da maioria do capital votante das 
sociedades de que trata este Capítulo.
§ 5o A vedação prevista no § 4o deste 
artigo não se aplica à eventual aquisição 
da maioria do capital votante da sociedade 
de propósito específico por instituição 
financeira controlada pelo Poder Público em 
caso de inadimplemento de contratos de 
financiamento.

Capítulo V
DA LICITAÇÃO
Art. 11. A contratação de parceria público-
privada será precedida de licitação na 
modalidade de concorrência, estando a 
abertura do processo licitatório condicionada 
a:
I – autorização da autoridade competente, 
fundamentada em estudo técnico que 
demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da 

contratação, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção pela forma de 
parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas 
não afetarão as metas de resultados fiscais 
previstas no Anexo referido no § 1o do art. 4o 
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas 
editadas na forma do art. 25 da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, a observância 
dos limites e condições decorrentes da 
aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, pelas obrigações contraídas pela 
Administração Pública relativas ao objeto do 
contrato;
II – elaboração de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro nos exercícios em 
que deva vigorar o contrato de parceria 
público-privada;
III – declaração do ordenador da despesa 
de que as obrigações contraídas pela 
Administração Pública no decorrer do 
contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na 
lei orçamentária anual;
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante 
a vigência do contrato e por exercício 
financeiro, das obrigações contraídas pela 
Administração Pública;
V – seu objeto estar previsto no plano 
plurianual em vigor no âmbito onde o contrato 
será celebrado;
VI – submissão da minuta de edital e de 
contrato à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais 
de grande circulação e por meio eletrônico, 
que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, o prazo 
de duração do contrato, seu valor estimado, 
fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
para recebimento de sugestões, cujo termo 
dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicação do edital; e
VII – licença ambiental prévia ou expedição 
das diretrizes para o licenciamento 
ambiental do empreendimento, na forma do 
regulamento, sempre que o objeto do contrato 
exigir.
§ 1o A comprovação referida nas alíneas b 
e c do inciso I do caput deste artigo conterá 
as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, observadas as normas gerais 
para consolidação das contas públicas, sem 
prejuízo do exame de compatibilidade das 
despesas com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2o Sempre que a assinatura do contrato 
ocorrer em exercício diverso daquele em que 
for publicado o edital, deverá ser precedida 
da atualização dos estudos e demonstrações 
a que se referem os incisos I a IV do caput 
deste artigo.

§ 3o  VETAD O

§ 3ºA- VETAD O

§ 4o  Os estudos de engenharia para a 
definição do valor do investimento da PPP 
deverão ter nível de detalhamento de 
anteprojeto, e o valor dos investimentos 
para definição do preço de referência para a 
licitação será calculado com base em valores 
de mercado considerando o custo global de 
obras semelhantes no Brasil ou no exterior 
ou com base em sistemas de custos que 
utilizem como insumo valores de mercado 
do setor específico do projeto, aferidos, em 
qualquer caso, mediante orçamento sintético, 
elaborado por meio de metodologia expedita 
ou paramétrica.
Art. 12. O instrumento convocatório conterá 
minuta do contrato, indicará expressamente a 
submissão da licitação às normas desta Lei e 
observará, no que couber, os §§ 3o e 4o do 
art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei Federal no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo 
ainda prever:
I – exigência de garantia de proposta do 
licitante, observado o limite do inciso III do art. 
31 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho 
de 1993;
II – o emprego dos mecanismos privados 
de resolução de disputas, inclusive a 
arbitragem, para dirimir conflitos decorrentes 
ou relacionados ao contrato;
Parágrafo único. O edital deverá 
especificar, quando houver, as garantias da 
contraprestação do parceiro público a serem 
concedidas ao parceiro privado.
Art. 13. O certame para a contratação de 
parcerias público-privadas obedecerá ao 
procedimento previsto na legislação vigente 
sobre licitações e contratos administrativos e 
também ao seguinte:
I – o julgamento poderá ser precedido de 
etapa de qualificação de propostas técnicas, 
desclassificando-se os licitantes que não 
alcançarem a pontuação mínima, os quais 
não participarão das etapas seguintes;
II – o julgamento poderá adotar como critérios, 
além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 
da Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, os seguintes:
a) menor valor da contraprestação a ser paga 
pela Administração Pública;
b) melhor proposta em razão da combinação 
do critério da alínea a com o de melhor técnica, 
de acordo com os pesos estabelecidos no 
edital;
III – o edital definirá a forma de apresentação 
das propostas econômicas, admitindo-se:
a) propostas escritas em envelopes lacrados; 
ou
b) propostas escritas, seguidas de lances em 
viva voz;
IV – o edital poderá prever a possibilidade de 
saneamento de falhas, de complementação 
de insuficiências ou ainda de correções de 
caráter formal no curso do procedimento, 
desde que o licitante possa satisfazer 
as exigências dentro do prazo fixado no 
instrumento convocatório.
§ 1o Na hipótese da alínea b do inciso III do 
caput deste artigo:
I – os lances em viva voz serão sempre 
oferecidos na ordem inversa da classificação 
das propostas escritas, sendo vedado ao 
edital limitar a quantidade de lances;
II – o edital poderá restringir a apresentação 
de lances em viva voz aos licitantes cuja 
proposta escrita for no máximo 20% (vinte por 
cento) maior que o valor da melhor proposta.
§ 2o O exame de propostas técnicas, para 
fins de qualificação ou julgamento, será feito 

por ato motivado, com base em exigências, 
parâmetros e indicadores de resultado 
pertinentes ao objeto, definidos com clareza 
e objetividade no edital.
Art. 14. O edital poderá prever a inversão da 
ordem das fases de habilitação e julgamento, 
hipótese em que:
I – encerrada a fase de classificação das 
propostas ou o oferecimento de lances, será 
aberto o invólucro com os documentos de 
habilitação do licitante mais bem classificado, 
para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital;
II – verificado o atendimento das exigências 
do edital, o licitante será declarado vencedor;
III – inabilitado o licitante melhor classificado, 
serão analisados os documentos habilitatórios 
do licitante com a proposta classificada em 
segundo lugar, e assim, sucessivamente, 
até que um licitante classificado atenda às 
condições fixadas no edital;
IV – proclamado o resultado final do certame, 
o objeto será adjudicado ao vencedor nas 
condições técnicas e econômicas por ele 
ofertadas.

Capítulo VI
DO CONSELHOR MUNICIPAL GESTOR DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Art. 15. Fica criado o Conselho Municipal 
Gestor de Parcerias Público-Privadas 
(CMGP), diretamente subordinado à Chefia 
do Poder Executivo e integrado pelos 
seguintes membros:
I – Secretário Municipal de Gabinete;
II – Secretário Municipal de Fazenda e 
Orçamento;
III – Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos;
IV – Secretário Municipal de Infraestrutura e 
Planejamento;
V – Secretário de Serviços Públicos;
VI – Secretário de Desenvolvimento 
Econômico;
VII – Servidor público efetivo com 
conhecimento comprovado na área de 
concessão/parceria público privada. 
§1º A presidência do Conselho caberá ao 
Secretário Municipal de Gabinete.
§2º O Presidente do Conselho somente 
poderá votar quando houver empate nas 
votações, cabendo a este o voto de qualidade;
§3º – Os membros do Conselho Gestor a que 
se referem os incisos I a VII  deste artigo, 
nas suas ausências ou impedimentos, serão 
representados pelos seus substitutos legais;
§4º – O CMGP terá regimento próprio, 
aprovado por Decreto.
§5º – O CMGP terá uma Secretaria Executiva, 
com o seu titular designado pelo seu 
Presidente, na forma prevista no regimento.
§6º – A participação dos membros do 
Conselho não será remunerada, sendo 
considerado serviço público relevante.
§7º – Aos membros do CMGP é vedado 
participar de discussão e direitos de voto em 
matéria da parceria público-privada na qual 
tenham interesse pessoal conflitante, sendo 
obrigados a comunicar os demais membros 
do CMGP o seu impedimento e fazendo 
constar em ata a natureza e extensão do 
conflito.
Art. 16. Caberá ao CMGP, na forma 
estabelecida em seu regimento:
I – elaborar o Plano Municipal de Parcerias 
Público-Privadas, que deverá ser atualizado 
anualmente;
II – aprovar projetos de parcerias público-
privadas, os editais, os contratos, seus 
aditamentos e prorrogações e autorizar 
a abertura do procedimento licitatório, na 
forma do Art. 10 da Lei Federal nº 11.079, de 
30.12.2004;
III – apreciar os relatórios gerenciais dos 
contratos de parcerias público-privadas 
elaborados pela Unidade de Parceria Público-
Privada, podendo requisitar o suporte técnico 
de outros setores da Administração Pública;
IV – efetuar, permanentemente, a avaliação 
geral do Programa de Parcerias Público-
Privadas do Município, sem prejuízo do 
acompanhamento individual de cada projeto;
V – deliberar sobre a autorização da utilização 
de recursos do município como garantia 
das obrigações pecuniárias contraídas 
pela Administração Pública em contrato de 
parceria público-privada;
VI – propor procedimentos para contratação 
de parceria público-privada;
VII – deliberar sobre casos omissos, 
controvérsias e conflitos de competência;
VIII – fazer publicar no Diário Oficial 
do Município os relatórios e as atas de 
suas reuniões, sem prejuízo da sua 
disponibilização ao público, por meio de rede 
pública de transmissão de dados, ressalvadas 
as informações classificadas como sigilosas;
IX – estabelecer modelos de editais de 
licitação e de contratos de parceria público-
privada, bem como os requisitos técnicos 
mínimos para sua aprovação;
X – expedir resoluções necessárias ao 
exercício de sua competência;
XI – aprovar previamente a escolha 
da instituição financeira gestora e 
regulamentação do Fundo Garantidor 
de Parcerias Público-Privadas ou contas 
garantia ou outro modelo adotado para cuidar 
dos fundos relacionados com os projetos de 
PPP;
XII – gerenciar e fiscalizar o envio das receitas 
provenientes da CIP/COSIP para o fundo 
garantidor, pagamento da contraprestação 
mediante conta garantidora e avaliar o 
uso dos recursos excedentes em projetos 
especiais relacionados energia e iluminação 
através da concessão municipal;
XIII – regulamentar, avaliar e aprovar 
procedimentos para apresentação de projetos, 
estudos levantamentos e/ou investigações, a 
serem utilizados em modelagens de parcerias 
público-privadas no âmbito da administração 
municipal, por parte dos órgãos da prefeitura 
ou através de MIP (Manifestação de Interesse 
Privado), por parte de entes privados; ou 
ainda regulamentar o chamamento público 
para contribuições (PMI), se for do interesse 
da municipalidade.
Parágrafo único – O CMGP analisará e, 
quando for o caso, autorizará a contratação, 
através do devido processo licitatório, de 
agências classificadoras especializadas, 
para análise do nível de riscos inerentes 
aos projetos de parcerias público-privadas a 
serem contratadas e para a apresentação de 
soluções com o objetivo de mitigar os riscos 
identificados.

Capítulo VII
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 17. VETADO
Art. 18. É condição para a inclusão de projetos 
no Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas a realização de estudo técnico que 
demonstre:
I – o efetivo interesse público, considerando 
a natureza, relevância e valor de seu objeto, 
bem como o caráter prioritário da respectiva 
execução, observadas as diretrizes 
governamentais;
II – a vantagem econômica e operacional 
da proposta e a melhoria da eficiência no 
emprego dos recursos públicos, relativamente 
a outras possibilidades de execução direta ou 
indireta, em especial, às concessões regidas 
pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
III – as metas e resultados a serem atingidos, 
as formas e os prazos de execução e de 
amortização do capital investido, bem como 
a indicação dos critérios de avaliação ou 
desempenho a serem utilizados;
IV – a efetividade dos indicadores de 
resultado a serem adotados, em função 
de sua capacidade de aferir, de modo 
permanente e objetivo, o desempenho do 
ente privado em termos qualitativos e ou 
quantitativos, bem como de parâmetros que 
vinculem o montante da remuneração aos 
resultados atingidos;
V – a viabilidade de obtenção pelo ente 
privado, na exploração do serviço, de ganhos 
econômicos e financeiros suficientes para 
cobrir seus custos;
VI – a forma e os prazos de amortização 
do capital a ser investido pelo contratado, 
explicitando o fluxo de caixa projetado e a 
taxa interna de retorno;
VII – o cumprimento dos requisitos fiscais 
e orçamentários previstos no art. 11 da Lei 
Federal n.º 11.079/2004;
VIII – a matriz de riscos do empreendimento 
e as formas de mitigação a serem 
implementadas.
Art. 19. Aprovados e incluídos os projetos 
no Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas, os órgãos ou entidades 
responsáveis pela sua implementação 
darão início, após autorização do CMGP, 
ao procedimento licitatório, nos termos do 
Capítulo V desta lei.
§1º – O órgão ou entidade da Administração 
Pública envolvido na parceria público-privada 
instituirá Comissão Especial de Licitação para 
cada contratação pretendida, da qual será 
o Presidente um membro designado pelo 
CMGP.
§2º – Os atos de homologação do processo 
licitatório de parceria público-privada e de 
adjudicação do seu objeto à Sociedade 
de Propósito Específico, instituída pelo 
vencedor do certame, serão de competência 
dos órgãos ou entidades da Administração 
Pública responsáveis pela implementação da 
parceria.
§3º – Os órgãos ou entidades de que 
trata o caput deste artigo poderão realizar 
procedimento licitatório, com o intuito de 
realizar os estudos de viabilidade do projeto.
§4º – A aprovação de que trata o caput deste 
artigo deverá ocorrer antes da celebração do 
contrato de parceria público-privada, sendo 
a transferência dos recursos vinculada à 
adjudicação do vencedor da licitação nos 
termos desta Lei.

Art. 20. O CMPG remeterá para a Câmara 
Municipal, semestralmente, relatório 
detalhado das atividades desenvolvidas no 
período e de desempenho dos contratos de 
parceria público-privadas.
Parágrafo único. O Presidente do CMPG 
e os Secretários responsáveis pela gestão 
do contrato oriundo da parceria público-
privada, comparecerão semestralmente 
à Câmara de Vereadores, mediante 
solicitação, para, em reunião conjunta com 
a Comissão de Finanças e Orçamento e de 
Fiscalização Financeira e Controle, prestar 
esclarecimentos sobre as atividades do órgão 
e apresentar os resultados de parcerias 
auferidos no semestre.  
Capítulo VIII
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 21. Nas suas respectivas competências, 
caberá aos órgãos fiscalizadores o 
acompanhamento e a fiscalização dos 
contratos oriundos desta Lei, bem como de 
sua execução, em especial no tocante ao fiel 
cumprimento do contrato, à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, à eficiência e 
à justa competição.
Capítulo IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS
Art. 22. Em caso de modificação da estrutura 
organizacional da Administração, a Chefia do 
Poder Executivo disporá sobre o critério de 
substituição das autoridades mencionadas 
nesta Lei, desde que não implique aumento 
de despesa.
Art. 23. A Administração Pública Municipal 
somente poderá contratar parceria público-
privada quando a soma das despesas de 
caráter continuado e das contraprestações, 
derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas, incluindo créditos tributários 
e outras formas de renúncias fiscais, não 
tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco 
por cento) da receita corrente líquida do 
exercício, e desde que as despesas anuais 
dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos 
subsequentes, não excedam a 5% (cinco por 
cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios.
Parágrafo único - Na aplicação do limite 
previsto no caput deste artigo, serão 
computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela 
administração pública direta, autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo Município, excluídas as 
empresas estatais não dependentes.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabiano Vanone

Secretário de Gabinete
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação 
Política

Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de 
dezembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 161/2017 com Emenda

Quer viver uma experiência no exterior? Saiba 
como planejar um intercâmbio para 2018

Muitos brasileiros têm 
o sonho de viver uma ex-
periência no exterior. Em-
bora essa meta seja uma 
das mais comuns entre 
os desejos de ano novo, 
muitos acabam desistindo 
no meio do caminho, pois 
planejar um intercâmbio é 
uma tarefa que requer de-
dicação e informação por 
parte do estudante. 

Em muitos casos, por 
mais que exista o dese-
jo sincero da experiência, 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 168/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissário), Sr. (a) ANTONIO 
DAMASCENO, responsável pelo imóvel, situado a rua HELENA SALGADO CESAR, CASA NR. 66 , 
BAIRRO MOMBAÇA, inscrito no município  sob a sigla SO110517028000, QUADRA 15, LOTE 465 
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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 169/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) JUNIA PINTO PEREIRA, 
responsável pelo imóvel, situado a rua ISALTINO ESCOSSIO, S/NR, BAIRRO MOMBAÇA, inscrito 
no município  sob a sigla SO121208023000, QUADRA 09, LOTE28, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 170/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) JUNIA PINTO PEREIRA, 
responsável pelo imóvel, situado a rua ISALTINO ESCOSSIO, S/NR, BAIRRO MOMBAÇA, inscrito 
no município  sob a sigla SO121208022000, QUADRA 09, LOTE 29, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 171/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) LISA PINTO PEREIRA, 
responsável pelo imóvel, situado a rua ISALTINO ESCOSSIO, S/NR, BAIRRO MOMBAÇA, inscrito 
no município  sob a sigla SO121208021000, QUADRA 09, LOTE 30, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração 

Controle 172/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) LISA PINTO PEREIRA, 
responsável pelo imóvel, situado a rua ISALTINO ESCOSSIO, S/NR, BAIRRO MOMBAÇA, inscrito 
no município  sob a sigla SO121208020000, QUADRA 09, LOTE 31, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

CMDCA - CoNSELHo MuNICIPAL DoS DIREItoS 
DA CRIANçA E Do ADoLESCENtE

PINDAMoNHANGAbA
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Cristiana Aparecida dos Santos Marques 
de Oliveira (09 de janeiro a 07 de fevereiro de 2018), vimos convocar para apresentação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias a contar desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:
2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha.
O Conselheiro Suplente acima citado deverá comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com 
seus documentos pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência
Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período de férias. Caso a 
apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos a 3º Suplente, Sra. 
Arone Lúcia Gomes de Paula.

Carla Henrietebevilacqua Piccolo
Presidente

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO

O Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba – FPMP, nos termos 
da Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, 
homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando 
à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para 
realizar junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba 
o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.

O recadastramento será realizado no período 
de 01 de novembro a 29 de dezembro de 2017.

O recadastramento é obrigatório e caso o 
segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva 
regularização.

As devidas orientações e a ficha cadastral 
poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017.

thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

escolher o destino é algo 
complexo, pensar no visto, 
agendar as férias, parcelar 
o pagamento e acompa-
nhar a cotação da moe-
da, são razões que fazem 
a maioria desistir antes 
mesmo de tentar. 

Para os que desejam re-
alizar esse sonho em 2018, 
temos algumas dicas: 
Planeje seu orçamento 

	 Primeiro,	é	preciso	
saber quanto você precisa-
rá investir;

	 Liste	todos	os	gas-
tos, desde os custos com o 
curso até a acomodação no 
país, alimentação, passa-
gem, seguro saúde, gastos 
com o visto e o passaporte;  

	 Decida	 o	 destino	
de	 acordo	 com	 seu	 perfil,	
mas também leve em con-
sideração a quantia que 
você tem para gastar;

	 A	 duração	 da	 via-
gem	 influencia	 muito	 no	
investimento, por isso, em 
vez de desistir do sonho, 
faça com que ele caiba 
dentro do orçamento.

Período da viagem  
	 Economize	 viajan-

do na baixa temporada;
	 O	 período	 de	 alta	

temporada varia de esco-
la para escola, mas geral-
mente é no verão e em fe-
riados importantes do país 
de destino;

	 A	 passagem	 aérea	
geralmente representa 
uma grande fatia do in-
vestimento. Compre com 
antecedência e monitore 
os preços para aproveitar 
promoções. 

Tipo de 
hospedagem
	 Tudo	vai	depender	

do país de destino e da du-
ração do intercâmbio;  

	 Para	 períodos	
maiores, a regra geral é 
fechar as primeiras sema-
nas de acomodação antes 
de	 sair	 do	 Brasil.	 Depois	
que já estiver instalado 
é mais fácil procurar ou-
tros estudantes para divi-
dir um apartamento, por 
exemplo; 

	 Para	cursos	de	cur-

ta duração, o melhor é já 
embarcar com a acomo-
dação para todo o período, 
que pode ser quarto com-
partilhado em residência, 
casa de família ou algum 
hostel da cidade.

Destinos:	 Austrália,	
Estados Unidos, Canadá, 
Irlanda e Nova Zelândia 
estão entre os países mais 
procurados por brasilei-
ros.	 Alguns	 desses	 países	
tiveram mudanças para 
permissão de residência 
entre os alunos estran-
geiros.	 Alguns	 ajustes	
incluem a redução do 
tempo de visto. É preci-
so ficar atento! Com um 
bom planejamento e com 
orientação é possível ti-
rar o sonho do papel e 
viver essa experiência no 
exterior em 2018.

Existem várias empre-
sas que dão suporte e de-
mocratizam o acesso ao 
intercâmbio. Uma delas é 
a Global Study. Mais in-
formações em: www.glo-
bastudy.com.br.

4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2017
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                                 LEI Nº  6.080, DE 20 DE DEZEMBRO 2017 
 

Dispõe sobre a alteração da estimativa das 
receitas orçamentárias no anexo I, alteração, 
exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, 
Unidades de Medidas e Ações nos anexos, II e 
III e estrutura orçamentária no anexo IV da Lei 
nº 5.583, de 12 de novembro de 2013, alterada 
pela Lei n.º 5.712, de 07 de outubro de 2014, lei 
n.º 5.826 de 14 de outubro de 2015 e lei n.º 5.993 
de 21 de dezembro de 2016, que institui o Plano 
Plurianual para o período 2014/2017. 
 

 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz 

saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e promulga a seguinte 

Lei: 
 

Art. 1º Os anexos I, II , III e IV da Lei nº 5.583, de 12 de novembro de 

2013, alterado pela Lei n.º 5.712, de 07 de outubro de 2014 e lei n.º 5.826 de 14 de 

outubro de 2015 e lei nº 5.993 de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o período de 2014 a 2017, ficam alterados pelos anexos I, II, III e IV, 

inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei. 
 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
  Pindamonhangaba,  20 de dezembro de 2017. 

 
 

 
Isael Domingues                                                João Carlos Muniz 

                    Prefeito Municipal                            Secretário da Fazenda e Orçamento 
 
 
 

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos 
em 20 de dezembro de 2017 

  
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/ Projeto de Lei 197/17 

















   
   






        





        





        





        

    




     





 LEI Nº  6.080, DE 20 DE DEZEMBRO 2017

Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas orçamentárias no anexo I, alteração, exclusão 
e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos anexos, II e III e estrutura 
orçamentária no anexo IV da Lei nº 5.583, de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei n.º 5.712, 
de 07 de outubro de 2014, lei n.º 5.826 de 14 de outubro de 2015 e lei n.º 5.993 de 21 de dezembro 
de 2016, que institui o Plano Plurianual para o período 2014/2017.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos I, II , III e IV da Lei nº 5.583, de 12 de novembro de 2013, alterado pela Lei n.º 5.712, 
de 07 de outubro de 2014 e lei n.º 5.826 de 14 de outubro de 2015 e lei nº 5.993 de 21 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, fi cam alterados pelos 
anexos I, II, III e IV, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
  Pindamonhangaba,  20 de dezembro de 2017.

  Isael Domingues                                            João Carlos Muniz
                    Prefeito Municipal                            Secretário da Fazenda e Orçamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 
2017 

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/ Projeto de Lei 197/17
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 
============================================================== 

CONVOCAÇÃO 
============================================================== 

 
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da 

Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 

03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a 

todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba o 

RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 

 
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 29 de dezembro de 

2017. 

 

O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá 

suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização. 

 

As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

 
 

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

Thiago Vieira Carvalho 
Superintendente do FPMP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.479, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2017.

Inclui o art. 11A no Decreto nº 5.396, de 11 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre a delegação 
de competências e responsabilidades das 
funções administrativas a que se refere, e dá 
outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 65, caput e 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município 
de Pindamonhangaba c/c art. 33 da Lei 
Municipal nº 5.751/2014, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica incluído no Decreto nº 5.396, de 
11 de janeiro de 2017 o art. 11A com seguinte 
redação:

“Art. 11A Fica delegada ao Secretário de 
Administração a atribuição para instaurar, 
acompanhar e decidir quanto a sindicância 
e processo administrativo, nomeando as 
respectivas comissões.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 

2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Memo 210/17-SMA

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 127/2017 de “aquisição de material de enfermagem 
para atender PSF, UBS e PAMC por um período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 30/10/2017: 

ATA nº 161/2017 Empresa: C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

16 RL 1.003.003.001812 Algodão hidrófilo 500gr conf. 
100% algodão natural anti-alérgico, c/ boa 
absorção, emb. indiv., cor branca, s/ 
impurezas. 

Farol 
 

8,04 2.000 

76 UN 1.035.002.011199  Especulo vaginal não estéril 
– tamanho grande. 

Vagispec 0,92 1.500 

80 KIT 1.035.002.011208 Kit para coleta de 
papanicolau - tamanho 
Médio. Contendo: espéculo não estéril, lâmina, 
espátula de ayre, escova endocervical, luva 
(um par). 

Vagispec 1,96 10.000 

ATA nº 162/2017 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE EIRELI 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 UN 1.003.003.001797 Cateter intravenoso descart. 
nº 14, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança. 

Labor Import 1,4005 100 

24 UN 1.003.003.017025 Compressa gaze tipo queijo, 
9 fios, medidas: 91mm x 91 metros. Tecido 
100% algodão, embalagem individual. 

Texcare 27,0283 500 

37 RL 1.003.003.001855 Fita micropore hipoalérgica 
2,5 cm x 10 m. 

Ciex 1,70 3.500 

41 LT 1.003.003.001860 Hipoclorito sódio 1%, emb. 
1000ml, resistente, reg. min. Saúde. 

Prolink 2,5376 3.000 

88 GL 1.003.003.002120 Fixador p/ filme de raio-x, 
emb gl - p/ preparo de 38 lt. 

DPC Brasil 116,4920 50 

ATA nº 163/2017 Empresa: CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

04 UN 1.003.003.001799 Cateter intravenoso descart. 
nº 18, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança. 

Adva 1,67 100 

05 UN 1.003.003.001800 Cateter intravenoso descart. 
nº 20, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança. 

Adva 1,67 200 

06 UN 1.003.003.001801 Cateter intravenoso descart. 
nº 22, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança. 

Adva 1,67 700 

07 UN 1.003.003.001802 Cateter intravenoso descart. 
nº 24, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança. 

Adva 1,70 1.500 

30 UN 1.003.003.001841  Equipo 2 vias est., emb. 
indiv. 

Wiltex  0,55 1.500 

61 UM 1.003.003.001904 Sonda foley 2 vias nº 12, em 
elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Well Lead 1,90 200 

62 UN 1.003.003.001905  Sonda foley 2 vias nº 14, 
em elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Well Lead 1,90 200 

63 UN 1.003.003.001906  Sonda foley 2 vias nº 16, 
em elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Well Lead 1,90 500 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

33 UN 1.003.003.002003 Equipo para infusão de dieta 
(alimentação enteral) macro-gotas , est., emb. 
indiv. 

Descarpack 
Jiangsu 

Importado 

0,74 3.000 

ATA nº 172/2017 Empresa: VALECIR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

09 UN 1.003.003.001804  Agulha descartável - 13 x 
4.5. 

Labor Import 0,07 20.000 

10 UN 1.003.003.001805 Agulha descartável - 25 x 
0.7. 

Labor Import 0,07 15.000 

12 UN 1.003.003.001807 agulha descartável - 30 x 
0.7. 

Labor Import 0,07 30.000 

13 UN 1.003.003.001808 Agulha descartável - 30 x 
0.8. 

Labor Import 0,07 40.000 

69 UN 1.003.003.001919 Sonda uretral nº 12, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,5445 50.000 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 131/2017 de “aquisição de materiais de limpeza e 
higiene, a fim de atender a prefeitura municipal de Pindamonhangaba pelo período de doze 
meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 31/10/2017: 

ATA nº 173/2017 Empresa: M. S. DE ARAÚJO EIRELI ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

21 PC 1.001.001.000043  Saco para coleta de lixo 
hospitalar; confeccionado em polietileno; 75cm 
larg. x 105cm compr.; branco leitoso; com 
identificação de resíduo infectante;100 litros; 
pacote c/ 100 unidades. 

Talge  28,21 250 

22 PC 1.001.001.000044 Saco para coleta de lixo 
hospitalar; confeccionado em polietileno; 63cm 
larg. X 80cm compr; branco leitoso; com 
identificação de resíduo infectante; 50 litros; 
pacote c/ 100 unidades. 

Talge 16,25 380 

37 PC 1.001.001.016931 Saco p/coleta de lixo hosp, 
poliet, 39x58cm, branco leitoso, 15l (pacote 
com 100 pç). 

Talge 10,40 150 

ATA nº 174/2017 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
 

MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSU

MO 
ESTIMA

DO 
ANUAL 
(SMA) 

CONSU
MO 

ESTIMA
DO 

ANUAL 
(SEC) 

32 PC 

Saco plástico lixo, 50 litros, cor preta, largura 
63, altura 80, de polipropileno. 
Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 
unidades. Deverá estar em conformidade com 
as normas da ABNT NBR 9191/ 13056/ 
13056.  Informações indicadas em 
embalagem. 

Orlalix 15,40 1.000 1.200 

33 PC 

Saco para lixo, capacidade 100 litros, preto 
em polietileno de alta densidade, medindo 
aproximadamente 75 cm x 105 cm, padrão 
ABNT NBR 9191/ 13056/ 13056, pacote com 
100 unidades. Informações indicadas em 
embalagem. 

Orlalix 34,30 1.000 1.000 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 138/2017 de “aquisição de materiais hidráulicos, 
conforme solicitação da secretaria municipal de serviços públicos”, foram elaboradas as Atas 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 08/12/2017: 

ATA nº 198/2017 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

30 Unid. 1.013.001.019602 - Torneira de Latão 
Com Mecanismo de Vedação Cerâmica 

HIGIBAN 118,80 50 

32 pç. 1.015.002.006663 - TORNEIRA DE MESA 
PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC INOX-
POLIDO 

DOCOL 598,00 50 

41 pç. 1.015.001.006353 - VALVULA PARA 
HIDRAULICA; DE PVC; PARA UTILIZACAO 
PARA TANQUE OU PIA; COM DIAMETRO 
DE 1 1/4 X 1 1/2 POLEGADAS 

LUCONI 3,70 100 

43 pç. 1.015.001.013293 - TORNEIRA BOIA 
PARA CAIXA D'AGUA 3/4" 

VIQUA 26,72 50 

53 Unid. 1.015.001.017120 - RETENTOR DE 
VÁLVULA HIDRA 2550 

HIDRA 65 200 

ATA nº 199/2017 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 pc 1.015.001.006502 - ACABAMENTO PARA 
VALVULA HIDRA MAX 4900C 

HIGIBAN 27,81 100 

03 pc 1.015.001.006478 - CAPS. PVC RÍGIDO 
3/4" 

CORR 0,89 200 

05 pc 1.015.001.006349 - ESPULD PARA VASO 
SANITÁRIO PRETO 

AMANCO 5,17 200 

06 pc 1.015.001.006385 - JOELHO 90 GR DE 
PVC RIGIDO SOLDAVEL; COM BITOLA DE 
100MM; NA COR BRANCA; PARA SER 
UTILIZADA EM ESGOTO 

CORR 5,30 150 

07 pç. 1.015.001.006386 - JOELHO 45 GR DE 
PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; COM 
BITOLA DE 100MM; NA COR BRANCA; 
PARA SER USADA EM ESGOTO PREDIAL 

CORR 6,25 100 

08 pç. 1.015.001.006387 - JOELHO 90 GR DE 
PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; COM 
BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA 
COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL 

CORR 3,84 50 

09 pç. 1.015.001.006365 - JOELHO 45 GR DE 
PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; COM 
BITOLA DE 75MM; NA COR BRANCA; 
PARA SER USADA EM ESGOTO PREDIAL 

CORR 4,80 50 

10 pç. 1.015.001.006388 - JOELHO 90 GRAU DE 
PVC RIGIDO SOLDAVEL, COM BITOLA DE 
50MM; NA COR BRANCA; PARA SER 
UTILIZADA EM ESGOTO 

CORR 1,84 50 Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 
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11 pç. 1.015.002.006584 - JOELHO 45 GR PVC 
RIGIDO,P/ ESGOTO,NA COR BRANCA, 
BITOLA 50M 

CORR 2,48 50 

12 pç. 1.015.002.006578 - JOELHO 90 GR PVC 
RIGIDO P/ ESGOTO, DIAM. 40MM, 
BRANCO 

CORR 1,18 100 

13 pç. 1.015.002.006577 - JOELHO 45 GR PVC 
RIGIDO,BITOLA 40MM,COR BRANCA, 
P/ESGOTO 

CORR 1,58 100 

14 pç. 1.015.001.006389 - JOELHO 90 GR DE 
PVC RIGIDO SOLDAVEL;COM BITOLA DE 
25 MM; NA COR MARROM; PARA SER 
UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE 
AGUA 

CORR 0,48 200 

15 pç. 1.015.001.015397 - OELHO 45 GR DE PVC 
RIGIDO SOLDAVEL; COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 25 MM; NA COR NA COR 
MARROM 

CORR 1,09 200 

17 pç. 1.015.001.006395 - LUVA DE CORRER 
PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 
25 MM 

CORR 8,80 50 

18 pç. 1.015.002.006690 - LUVA SIMPLES PVC 
RIGIDO P/ ESGOTO, DIAM. 150MM, 
BRANCO 

CHIVA 13,37 100 

19 pç. 1.015.002.006698 - LUVA DE CORRER 
COM JUNTA ELÁSTICA 75 ESGOTO 

CORR 6,93 100 

20 pç. 1.015.002.006580 - LUVA SIMPLES PVC 
RIGIDO P/ESGOTO, DIAM. 100MM, 
BRANCA 

CORR 4,40 50 

21 pç. 1.015.002.006585 - LUVA SIMPLES PVC 
ESGOTO COR BRANCA DN 50 MM 

CORR 1,95 50 

22 pç. 1.015.002.006682 - UNIÃO DE PVC, 
MARRON, SOLDÁVEL, 25MM, 

CORR 5,40 50 

23 pç. 1.015.002.006681 - UNIÃO DE PVC, 
MARRON, SOLDÁVEL, 60MM  

KRONA 56,95 30 

34 pç. 1.015.002.006586 - TUBO PVC RIGIDO 
ESGOTO, DIAM. 100MM, SOLDAVEL, 
BRANCA 

PLASTUBO 66,65 50 

35 pç. 1.015.001.006377 - TUBO DE PVC 
RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 75MM; COM 
JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; 
PARA SER USADO EM INSTALACOES 
PREDIAIS DE ESGOTO

PLASTUBO 59,40 50 

36 pç. 1.015.001.006342 - TUBO DE PVC 
RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM 
JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; 
PARA SER USADO EM INSTALACOES 
PREDIAIS DE ESGOTO

PLASTUBO 39,60 50 

37 pç. 1.015.001.006414 - TUBO DE PVC 
ESGOTO 40MM 

PLASTUBO 24,50 50 

38 pç. 1.015.002.006576 - TUBO PVC RIGIDO 
SOLDAVEL,DIAM.25MM,MARROM, BARRA 
COM COMPR. 6 MTS  

KITTUBOS 17,64 100 

42 pç. 1.015.002.006645 - TORNEIRA DE BÓIA 
DE LATÃO DE 1", UTILIZADA EM CAIXA 
D'AGUA 

FICO 53,80 100 

47 pç. 1.015.002.006673 - SALVA REGISTRO 
C50 

EMA 59,80 30 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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50 Unid 2.008.001.019606 - Furadeira; Em 
Aluminio (corpo) Revestido Em Abs ; Tipo 
de Impacto Reversivel Eletronica 

GOODYEA
R 

768,00 01 

ATA nº 200/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 pc 1.022.001.017344 - ASSENTO 
SANITÁRIO; EM POLIPROPILENO 
RÍGIDO; NA COR BRANCA; SUPERFÍCIE 
LISA;COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS 
MODELOS DE VASOS  

ALUMASA 24,50 100 

04 Unid. 1.013.001.018977 - Pote de cola para 
cano PVC com Pincel de 175 gramas. 

AMAZONAS 10,00 100 

16 FL 1.024.001.009161 - LIXA DE FERRO 80 BOSCH 2,94 200 

25 cx 1.013.002.005357 - MASSA CALAFETAR 
FFIBROCIMENTO,CX.350GR, CINZA. 

INTERFIX 6,40 20 

26 pç. 1.015.001.006402 - REGISTRO DE 
ESFERA PVC DE 3/4" SOLDÁVEL 

HIGIBAN 12,20 50 

27 pç. 1.015.001.006366 - KIT DE REPARO PARA 
VALVULA DE DESCARGA; COM 
COMPONENETES BORRACHA,PLASTICO E 
LATAO; PARA ATENDER VALVULA COM 
BITOLA 

DECA 34,30 200 

29 Unid. 1.015.002.013897 - sifão sanfonado 60 
cm - 1 1/2" 

HERC 6,44 200 

31 Unid. 1.013.001.019603 - Torneira de Liga de 
Cobre; Com Acabamento Cromado 

HIGIBAN 80,00 50 

33 pç. 1.015.001.006539 - VALVULA DE 
DESCARGA HIDRA 1/6 REFERENCIA 2550 

DECA 
COLOR 

177,21 50 

39 Unid. 1.050.002.012709 - FITA VEDA ROSCA 
18MM X 25 MT 

QUALIFLON 3,82 200 

40 pç. 1.015.001.006352 - VALVULA PARA PIA 
AMERICANA 1 1/2" X 3 3/4" 

HIGIBAN 
INOX 

19,00 100 

44 pç. 1.015.001.006428 - CAIXA DE 
DESCARGA; EM PVC RIGIDO; NO 
FORMATO RETANGULAR, NA COR 
BRANCA; COM CAPACIDADE PARA 10 
LITROS; DEVENDO O MATERIAL 

ALUMASA 28,50 50 

45 Unid. 1.013.001.019604 - Engate Flexivel; de 
Em Pvc Flexivel; Com Porcas e Niple 
Produzidos Em Pvc Rigido 

PLABOHN 2,94 200 

46 pç. 1.007.002.003011 - PARAFUSO PARA 
FIXACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS 
(VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO), COM 
BUCHA, CABEÇA SEXTAVADA, S10 

TORALF 3,44 200 

48 Unid. 1.013.002.005517 - VEDA CALHA, TUBO 
CONTENDO 280GR. 

TEKBOND 13,92 20 

49 Kit. 1.013.001.019605 - Kit de Reparo para 
Valvula de Descarga; Com Componentes 
Em Borracha, Plástico e Latão 

DECA 34,30 100 

51 Kit 1.008.001.018159 - JOGO DE CHAVE 
ESTRELA DE CROMO VANÁDIO, COM 
CATRACA, DE 8 A 24mm 

MAYLE 264,50 03 

52 Unid. 1.013.001.019607 - Vedante para 
Torneira; de Pvc; de 3/4"; Na Cor Preto e 
Branco. 

FERE 0,20 200 
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34 PC 

Saco plástico lixo, 15 litros, 8 micras, cor 
preta, largura 39, altura 58, de polipropileno 
pacote com 100 unidades. 
Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 
unidades. Deverá estar em conformidade com 
as normas da ABNT NBR 9191/ 13056/ 
13056. Informações indicadas em embalagem. 

Orlalix 7,00 500 - 

ATA nº 175/2017 Empresa: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
 

MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSU

MO 
ESTIMA

DO 
ANUAL 
(SMA) 

CONSU
MO 

ESTIMA
DO 

ANUAL 
(SEC) 

01 UN Balde p/uso domestico, polipropileno, c/ alça 
(capacidade 10l). Arqplast 3,48 230 - 

04 UN Desentupidor manual p/pia, bocal borracha, 
liso, 11,2cm, cabo pé, 17,5cm altura. DSR 1,24 60 - 

05 UN 
Flanela, medindo (28x50)cm, cor laranja; 
100% algodão; percentual variando (2x3)cm; 
embalado em embalagem apropriada. 

Caebi 1,08 2.500 3.500 

06 RL 

Papel higiênico de boa qualidade, folha dupla, 
com relevo (30m x 10cm) picotado composto 
de 100% fibras celulósicas; crepagem no 
mínimo 10% de alongamento; alvura superior 
a 70% a 80%; com no mínimo de 10 a 20 
segundos (método gota) podendo conter 
microfuros necessários para absorção; 
gofrado, picotado, com relevo; neutro; rolo 
medindo 30m x 10cm; tubete medindo no 
mínimo 4cm de diâmetro; rolo pesando sem o 
tubete no mínimo 57 a 66g.; na cor branca; 
embalagem com boa visibilidade do produto. 

Fofinho 0,70 109.63
2 

141.76
0 

10 UN 

Vassoura uso doméstico, peso 240g. 
Propriedades mínimas: cepa em polipropileno; 
26cm comprimento x 5cm de largura x 5cm de 
espessura com a rosca; com 120 tufos; 
contendo 200 cerdas por tufo; com cerdas de 
crina de animal (100%); tipo lisa; cepa 
pesando 240g; cabo de cedrilho revestida de 
polipropileno medindo 120cm; com gancho de 
polietileno de alta densidade; rosca em 
polietileno de baixa densidade; embalado em 
embalagem apropriada. 

Condor 5,65 250 250 

11 UN 
Vassoura de piaçava nº5, taco 135x30mm, 
encaixe o cabo de 20mm, cerda com altura de 
14omm, lata com 50mm, cabo pinnus com 
22mm x altura de 1200mm. 

Cleaner 5,95 1.200 1.800 

12 UN 

Escova para limpeza, base madeira, cerdas 
nylon, cabo madeira 20cm.; sanitária; tipo 
lavatina (vassourinha); base com 4cm de 
diâmetro; com cerdas em fibra de nylon 
sintético; sem alça; mínimo de 15 cerdas por 
tufos. 

DSR 1,06 200 250 

13 UN Desentupidor sanitário, bocal borracha, liso, 
13cm, cabo madeira, 40cm alt. SRW 1,65 30 90 

14 UN 

Escova para limpeza geral, oval, cerdas nylon, 
s/ alça, s/ cabo; base de madeira espessura 
1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas 
em nylon sintético; sem alça; sem cabo; 
mínimo de 15 cerdas por tufos. 

DSR 1,06 230 370 

15 UN Espanador de pena, cabo de madeira, 
medindo 30cm Duster 7,38 50 - 

18 UN Balde p/uso domestico, polipropileno, c/ alça 
(capac. 20l).  Arqplast 5,16 140 - 

19 PC 
Recipiente p/lixo, poliet. cilíndrico, capac.20 
litros, c/ tampa; medindo 
(diam.380xalt.270)mm; de polietileno. 

JSN 17,15 70 180 

26 PC 
Pá de lixo chapa de ferro zinc. 
(19compx18,5larg) cm, 
cabo madeira, c/ (80)cm. 

DSR 2,97 100 300 

28 RL Papel higiênico branco rolão 10cmx300m folha 
simples 100% celulose (não reciclado). Arveflor 3,61 1.200 - 
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29 UN 
Rodo com cepa de madeira 40 cm, duplo, 
natural; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); 
cabo de madeira; 120cm; com rosca. 

Caiçara 3,16 400 600 

ATA nº 176/2017 Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
ITEM UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
 

MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSU

MO 
ESTIMA

DO 
ANUAL 
(SMA) 

CONSU
MO 

ESTIMA
DO 

ANUAL 
(SEC) 

02 FR 

Lustra móveis (200ml) composição química: 
essência, formaldeído,  cera de carnaúba, 
álcool ceto estearílico etoxilado, polímero 
carboxivinílico, trietanolamina, dimeticone e 
água. 

Facilita  
Audax 1,73 600 1.000 

03 FR 
Creolina (1l); tipo líquida; em frasco plástico 
reciclável; composto de ácido cresóis, ácidos 
graxos saponificados, água; para desinfetar. 

Ufenol UFE 9,78 120 - 

07 UM 
Purificador de ar. Composição: perfume, 
álcool etílico, nitrito de sódio, água e 
propelente (propano/butano).lata de no 
mínimo 360 ml. 

Facilita 
Audax 5,25 1.200 - 

08 BR 

Sabão em barra; composição básica 
carbonato de sódio, dióxido de titânio, 
glicerina; corante e outras substâncias 
químicas permitidas; especificações ph 
1%=11,5 máximo, alcalinidade livre: máximo 
0,5%pp; de glicerina; na cor amarela; 
embalado em saco plástico, com validade 2 
anos; registro e laudo analítico do fabricante; 
produtos sujeito a verificação no ato da 
entrega; aos procedimentos adm. 
determinados pela ANVISA. 

Ypê 0,92 2.400 8.100 

09 UN Sabonete tabl. perf.(ph 5,5 a 8,5),comum, 
higiene corporal, 90gr. Ypê 0,82 1.200 1.000 

16 FR 

Removedor frasco com 1L: para ser utilizado 
p/ remoção de manchas em materiais 
plásticos e assoalhos de madeira, ou piso 
cerâmico, para limpeza de geladeiras, móveis 
de fórmica, fogão, vidraças e pisos. tinturaria: 
p/lavar a seco roupas de seda, lã ou algodão, 
tapetes, cortinas e estofados. Oficinas 
mecânicas: para limpar peças, motores, 
máquinas, e na remoção de óleos e graxas. 
trabalho de pintura remover tinta de rolos e 
pincéis. 

Facilita  
Audax 7,78 250 - 

17 FR 

Limpa vidro, cor azul, frasco plástico s/ gatilho 
(500ml). Principio ativo lauril eter sulfato de 
sódio; composição básica nonil fenol 
etoxilado, álcool, éter glicólico; hidróxido de 
amônio, corante, perfume; e água; com 
validade ate 3 anos, cor azul; acondicionado 
em frasco plástico; sem gatilho. 

Facilita  
Audax 1,47 900 1.100 

20 UN 
Saponáceo em barra, pesando 200gr, 
principio ativo quartzito; composição básica 
sabão e agente abrasivo; acondicionado em 
bopp. 

Radium 1,85 200 - 

23 LT Sabão liquido de coco (1 l). Facilita  
Audax 8,26 600 - 

24 UN 

Sabão em barra, coco, branca, 200gr cada. 
Composição básica: carbonato de sódio, 
dióxido de titânio, glicerina; corante e outras 
substancias químicas permitidas; 
especificações Ph  1%=11,5 máximo, 
alcalinidade livre: máximo 0,5%p/p; de coco; 
na cor branca; embalado em saco plástico, 
com validade de 2 anos. 

Icarai 1,37 580 - Município de Pindamonhangaba 
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25 FR 

Saponáceo em pó, pinho, pesando 300 gr., 
principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato 
sódio, biodegradável; composição básica 
tensoativo aniônico, alcalinizante, agente 
abrasivo essência; corante e outras 
substancias químicas permitidas; composição 
aromática pinho; acondicionado em tubo 
plástico. 

Sany 1,38 500 1.300 

27 UN Limpador multi-uso para limpeza em geral.  
Peso: 500ml. 

Facilita  
Audax 1,44 3.000 12.000 

30 FR 

Detergente liquido biodegradável, neutro, (fr. 
plast. 500 ml). Composição: componente 
ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes, 
sequestrantes, espessantes, incolor, 
fragrância neutra e veículo. componente ativo: 
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Tenso 
ativo biodegradável. Válido por 3 anos a partir 
da data da fabricação. Conter registro na 
ANVISA. 

Limpol (Glic) 
 1,24 5.000 20.000 

31 PC 

Sabão alvejante em pó (embal: saco 5kg); 
tensoativo aniônico, alcalinizante, 
sequestrante, carga, coadjuvantes; fragrância 
e água, componente ativo: lenear alquil 
benzeno sulfato de sódio : contem tensoativo 
biodegradável. 

Tixan Ypê 25,52 1.000 1.200 

35 FR 

Água sanitária. Princípio ativo: hipoclorito de 
sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro ativo).  
Descrição completa: água sanitária. Princípio 
ativo: hipoclorito de sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro 
ativo). Composição: principio ativo, hidróxido 
de sódio carbonato de sódio e água. 
Embalagem 2 litros 

Facilita  
Audax 1,47 9.000 13.000 

36 UN 
Pedra sanitária; tipo arredondada, pesando 
40gr, com suporte; composição: aglutinante, 
isotiazolinonas, corante e essência. Conter 
registro na ANVISA. 

Sany 40gr 0,88 4.000 10.000 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 136/2017 de “aquisição de dietas para atender 
pacientes de ação judicial”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 06/11/2017: 

ATA nº 178/2017 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 UN 1.002.009.018817 – Dieta enteral liquida 
nutricionalmente completa a base de peptídeos 
com FOS e inulina, normacalórica, 100% de 
proteína do soro do leite hidrolisada, 
normoproteica 16% de proteína, isenta de glúten, 
sacarose e lactose, sistema fechado. Embalagem 
1000 ml. 

PEPTAMEN 
PREBIO 
1.000ml 

106,00 1.080 

ATA nº 179/2017 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 LA 1.002.007.018248 Suplemento infantil, em pó, 
hipercalórico, normoproteico, isento de lactose e 
glúten, possui sacarose, sem sabor. rico em 
vitaminas e minerais. acondicionado em recipiente 
de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 400 
(quatrocentas) gramas de peso líquido. 

FORTINI PÓ  
SEM 

SABOR – 
DANONE –  

62,00 800 
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25 FR 

Saponáceo em pó, pinho, pesando 300 gr., 
principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato 
sódio, biodegradável; composição básica 
tensoativo aniônico, alcalinizante, agente 
abrasivo essência; corante e outras 
substancias químicas permitidas; composição 
aromática pinho; acondicionado em tubo 
plástico. 

Sany 1,38 500 1.300 

27 UN Limpador multi-uso para limpeza em geral.  
Peso: 500ml. 

Facilita  
Audax 1,44 3.000 12.000 

30 FR 

Detergente liquido biodegradável, neutro, (fr. 
plast. 500 ml). Composição: componente 
ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes, 
sequestrantes, espessantes, incolor, 
fragrância neutra e veículo. componente ativo: 
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Tenso 
ativo biodegradável. Válido por 3 anos a partir 
da data da fabricação. Conter registro na 
ANVISA. 

Limpol (Glic) 
 1,24 5.000 20.000 

31 PC 

Sabão alvejante em pó (embal: saco 5kg); 
tensoativo aniônico, alcalinizante, 
sequestrante, carga, coadjuvantes; fragrância 
e água, componente ativo: lenear alquil 
benzeno sulfato de sódio : contem tensoativo 
biodegradável. 

Tixan Ypê 25,52 1.000 1.200 

35 FR 

Água sanitária. Princípio ativo: hipoclorito de 
sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro ativo).  
Descrição completa: água sanitária. Princípio 
ativo: hipoclorito de sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro 
ativo). Composição: principio ativo, hidróxido 
de sódio carbonato de sódio e água. 
Embalagem 2 litros 

Facilita  
Audax 1,47 9.000 13.000 

36 UN 
Pedra sanitária; tipo arredondada, pesando 
40gr, com suporte; composição: aglutinante, 
isotiazolinonas, corante e essência. Conter 
registro na ANVISA. 

Sany 40gr 0,88 4.000 10.000 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 136/2017 de “aquisição de dietas para atender 
pacientes de ação judicial”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 06/11/2017: 

ATA nº 178/2017 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 UN 1.002.009.018817 – Dieta enteral liquida 
nutricionalmente completa a base de peptídeos 
com FOS e inulina, normacalórica, 100% de 
proteína do soro do leite hidrolisada, 
normoproteica 16% de proteína, isenta de glúten, 
sacarose e lactose, sistema fechado. Embalagem 
1000 ml. 

PEPTAMEN 
PREBIO 
1.000ml 

106,00 1.080 

ATA nº 179/2017 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 LA 1.002.007.018248 Suplemento infantil, em pó, 
hipercalórico, normoproteico, isento de lactose e 
glúten, possui sacarose, sem sabor. rico em 
vitaminas e minerais. acondicionado em recipiente 
de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 400 
(quatrocentas) gramas de peso líquido. 

FORTINI PÓ  
SEM 

SABOR – 
DANONE –  

62,00 800 
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25 FR 

Saponáceo em pó, pinho, pesando 300 gr., 
principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato 
sódio, biodegradável; composição básica 
tensoativo aniônico, alcalinizante, agente 
abrasivo essência; corante e outras 
substancias químicas permitidas; composição 
aromática pinho; acondicionado em tubo 
plástico. 

Sany 1,38 500 1.300 

27 UN Limpador multi-uso para limpeza em geral.  
Peso: 500ml. 

Facilita  
Audax 1,44 3.000 12.000 

30 FR 

Detergente liquido biodegradável, neutro, (fr. 
plast. 500 ml). Composição: componente 
ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes, 
sequestrantes, espessantes, incolor, 
fragrância neutra e veículo. componente ativo: 
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Tenso 
ativo biodegradável. Válido por 3 anos a partir 
da data da fabricação. Conter registro na 
ANVISA. 

Limpol (Glic) 
 1,24 5.000 20.000 

31 PC 

Sabão alvejante em pó (embal: saco 5kg); 
tensoativo aniônico, alcalinizante, 
sequestrante, carga, coadjuvantes; fragrância 
e água, componente ativo: lenear alquil 
benzeno sulfato de sódio : contem tensoativo 
biodegradável. 

Tixan Ypê 25,52 1.000 1.200 

35 FR 

Água sanitária. Princípio ativo: hipoclorito de 
sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro ativo).  
Descrição completa: água sanitária. Princípio 
ativo: hipoclorito de sódio 2,0 - 2,5% p/p (cloro 
ativo). Composição: principio ativo, hidróxido 
de sódio carbonato de sódio e água. 
Embalagem 2 litros 

Facilita  
Audax 1,47 9.000 13.000 

36 UN 
Pedra sanitária; tipo arredondada, pesando 
40gr, com suporte; composição: aglutinante, 
isotiazolinonas, corante e essência. Conter 
registro na ANVISA. 

Sany 40gr 0,88 4.000 10.000 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 136/2017 de “aquisição de dietas para atender 
pacientes de ação judicial”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com 
validade de 12 meses, assinadas em 06/11/2017: 

ATA nº 178/2017 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 UN 1.002.009.018817 – Dieta enteral liquida 
nutricionalmente completa a base de peptídeos 
com FOS e inulina, normacalórica, 100% de 
proteína do soro do leite hidrolisada, 
normoproteica 16% de proteína, isenta de glúten, 
sacarose e lactose, sistema fechado. Embalagem 
1000 ml. 

PEPTAMEN 
PREBIO 
1.000ml 

106,00 1.080 

ATA nº 179/2017 Empresa: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 

Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor unitário 
(r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

02 LA 1.002.007.018248 Suplemento infantil, em pó, 
hipercalórico, normoproteico, isento de lactose e 
glúten, possui sacarose, sem sabor. rico em 
vitaminas e minerais. acondicionado em recipiente 
de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 400 
(quatrocentas) gramas de peso líquido. 

FORTINI PÓ  
SEM 

SABOR – 
DANONE –  

62,00 800 
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64 UN 1.003.003.001907 Sonda foley 2 vias nº 18, em 
elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Well Lead 1,90 1.000 

65 UN 1.003.003.001908 Sonda foley 2 vias nº 20, em 
elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Well Lead 1,90 500 

79 KIT 1.035.002.011207 kit para coleta de 
papanicolau – tamanho pequeno. Contendo: 
espéculo não estéril, lâmina, espátula de ayre, 
escova endocervical, luva (um par). 

Kolplast 1,76 10.000 

ATA nº 164/2017 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

03 UN 1.003.003.001798 Cateter intravenoso descart. 
nº 16, conf. teflon radiopaco c/ câmara ref. 
est. – com dispositivo de segurança 

Labor Import 1,94 100 

23 UN 1.003.003.019475 Compressa de gaze estéril 
7,5 x 7,5 cm. Emb. pct c/ 10 un. - 13 fios 

Clean 0,35 800.000 

26 UN 1.003.003.001932 Coletor de materiais 
perfurantes / cortantes 07 litros. 

Grandesc 2,35 5.000 

27 UN 1.003.003.001945 Coletor de materias 
perfurantes / cortantes 20 litros. 

Grandesc 4,44 1.500 

40  1.003.003.002104 Gel p/ ultrassonografia 
abdominal e toráxica, embal. 1000ml. 

Multigel 3,8232 150 

82 PT 1.003.003.002075 Touca descartável - touca 
descartável hipoalérgica, 100% polipropileno, 
ajustável, com elástico em todo perímetro, 
atóxica, cor branca pacote com 100 unidades. 

Anadona 4,85 1.000 

ATA nº 165/2017 Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

01 PC 1.003.003.001796 Abaixador de língua s/ 
aparas, bordas arredondadas, descart., emb. 
com 100 unid. 

Estilo 2,40 1.500 

31 UN 1.003.003.001844 Equipo p/ adm. sol. 
Parenterais macro-gotas com inj. lateral flash-
ball, est., emb. indiv. 

TKL 0,67 25.000 

35 RL 1.003.003.001853 Fita crepe p/ autoclave tam. 
19mmx30m. 

Ciex 2,40 500 

42 UN 1.003.003.019539 Indicador biológico para 
monitorar ciclos de esterilização a vapor – 
unidade 

Clean Up 4,99 1.000 

43 FR 1.003.003.001884 Povedine degermante, 
embalagem 1000 ml  resistente 

Rioquímica 17,06 200 

44 FR 1.003.003.001994 Povedine tópico frasco de 
100 ml. 

Rioquímica 3,05 200 

59 UN 1.003.003.001902 Sonda foley 2 vias nº 08, em 
elastano de látex recoberto por silicone, 
cilíndrico, emb. indiv. 

Advantive 3,45 200 

77 UN 1.035.002.010956 Especulo vaginal não estéril 
– tamanho médio. 

Gynus 0,72 10.000 

81 UN 1.003.003.002074 Óculos de proteção - óculos 
de proteção com as seguintes características: 
pode ser usado sobre óculos de grau, 
confeccionado em peça única de policarbonato, 
proteção lateral e hastes tipo espátula com 
fendas de ventilação laterais, filtrar 99,9% dos 
raios ultra violetas, lentes com tratamento anti-
riscos 

Danny 4,90 200 

87 GL 1.003.003.002121 Revelador p/ filme de raio-x, 
emb gl - p/ preparo de 38 lt. 

Agfa 250,00 50 

ATA nº 166/2017 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
FILIAL 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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Item Unid. 
De 

medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

46 UN 1.003.003.001892 Seringa s/ agulha 05ml, em 
polipropileno com dispositivo de segurança , 
descart., estéril, apirogênica, emb. ind.  

Emerald Saf-T 
5ml- c-420 

0,45 35.000 

47 UN 1.003.003.001893 Seringa s/ agulha 10ml, em 
polipropileno com dispositivo de segurança , 
descart., estéril, apirogênica, emb. ind. 

Emerald  
Saf-T 10ml- c-

420 

0,52 35.000 

ATA nº 167/2017 Empresa: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EP 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

11 UN 1.003.003.001806 Agulha descartável - 25 x 0. 
Apresentação: cânula siliconada, paredes finas, 
ponta ultra aguçada, bisel trifacetado, protetor 
plástico. 

Descarpack 0,0693 25.000 

14 UN 1.003.003.001809 Agulha descartável - 40 x 
1.2. Apresentação: cânula siliconada, paredes 
finas, ponta ultra aguçada, bisel trifacetado, 
protetor plástico. 

Solidor 0,0693 90.000 

15 FR 1.003.003.001811 Álcool etílico 70º, emb. 
1000ml. 

Itaja 3,48 4.000 

17 UN 1.003.003.001823 Catguth simples nº 2.0 c/ 
ag. nº 2.0 1/2 cír. cilíndrica. 

Tecnofio 
 

3,24 200 

18 UN 1.003.003.001824 Catguth simples nº 3.0 c/ 
ag. nº 2.0 1/2 cír. cilíndrica. 

Tecnofio 3,24 500 

29 UN 1.003.003.001840 Eletrodo descartável p/ 
monitoração cardíaca, pró gel. 

Solidor 0,33 3.000 

32 UN 1.003.003.001845 Equipo p/ adm. sol. 
parenterais micro-gotas est., emb. indiv. 

TKL 1,23 500 

52 UN 1.003.003.001897 Sonda asp. traqueal nº 06, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Biobase 0,48 1.500 

58 UN 1.003.003.001901 Sonda asp. traqueal nº 18, 
emb. ind., siliconada, atóxica estéril. 

Biobase 0,5727 1.000 

67 UN 1.003.003.001917 Sonda uretral nº 08, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Mark Med 0,50 10.000 

68 UN 1.003.003.001918 Sonda uretral nº 10, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Biobase 0,53 40.000 

73 UN 1.003.003.002013 Termômetro clinico - digital 
(conf. resolução ss-239 - 7/12/2010). 

Solidor 10,26 300 

78 UN 1.035.002.010957 Especulo vaginal não estéril 
– tamanho pequeno. 

Kolplast 0,64 10.000 

ATA nº 168/2017 Empresa: MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

60 UN 1.003.003.001903 
Sonda Foley 2 vias nº 10, em elastano de látex 
recoberto por silicone, cilíndrico, emb. indiv. 

Ciruti 3,41 200 

86 CX 1.003.003.002077 
Máscara cirúrgica descartável - 100% 
polipropileno, não inflamável, antialérgica, 
hidrorepelente, tripla camada com filtro 
bacteriológico, com elástico, na cor branca. 
apresentação em caixa com 50 unidades. Prazo 
de validade indeterminado. 

Ciruti 4,30 5.000 

ATA nº 169/2017 Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

08 FR 1.003.003.001803  Água oxigenada vol. 10, 
emb. 1000 ml. 

Rioquimica 4,37 500 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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19 UN 1.003.003.001832  Coletor de urina - desc. 
cap. 2000ml 

Medsonda 0,31 10.000 

21 UN 1.003.003.001835  Coletor de urina p/ 
incontinência urinária, embalagem individual 
(urupen). 

Medsonda 0,80 5.000 

28 FR 1.003.003.002008  Detergente enzimático 3 e - 
líquido amarelo citrino, odor cítrico, de 
aparência límpida e livre resíduos. Indicações: 
é um detergente limpador com enzimas para 
limpeza de endoscópios e instrumentos 
cirúrgicos em geral. Não ataca os materiais 
(metais em geral, alumínio anodizado, 
borrachas sintéticas e naturais, etc.) ou 
qualquer conexão existente nos equipamentos. 
Não deixa resíduos após enxágüe, ph neutro, 
não espumante e não corrosivo. Enzi-tec digere 
e dissolve sangue, tecidos e quaisquer outros 
resíduos sem agredir qualquer material 
componente do mesmo. 
Apresentação: frasco com 1 litro. 

Rioquimica 21,06 1.000 

34 RL 1.003.003.001846  Esparadrapo hospitalar. 10 
cm x 45 m. 

Missner 4,80 2.000 

36 RL 1.003.003.001854  Fita crepe hospitalar 
adesiva 19 mm x 50m. 

Master fix 2,10 3.000 

38 RL 1.003.003.002080 Fita micropore hipoalérgica 
5 cm x 10 m. 

Cix 3,42 2.000 

39 PC 1.003.003.001992 Frasco atóxico em 
polietileno, capacidade 300 ml, subdividido de 
10 ml em 10 ml, tampa com trava de 
segurança, uso único, descartável. 

Biobase 0,55 5.500 

45 FR 1.003.003.001885 Povedine tópico frasco de 
1000ml. 

Rioquimica 15,29 200 

53 UN 1.003.003.001898 Sonda asp. traqueal nº 08, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,39 1.500 

54 UN 1.003.003.001899 Sonda asp. traqueal nº 10, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,40 5.000 

55 UN 1.003.003.002088 Sonda asp. traqueal nº 12, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,40 6.000 

56 UN 1.003.003.002093 sonda asp. traqueal nº 14, 
emb. ind.,siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,46 1.000 

57 UN 1.003.003.001900 Sonda asp. traqueal nº 16, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,49 1.000 

66 UN 1.003.003.001946 Sonda uretral nº 06, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. ind. 

Solidor 0,38 2.000 

70 UN 1.003.003.002091 Sonda uretral nº 14, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,49 5.000 

71 UN 1.003.003.001920 Sonda uretral nº 16, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,50 1.000 

72 UN 1.003.003.001921 Sonda uretral nº 18, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,55 1.000 

74 FR 1.039.001.017138 Digliconato de clorexidina, 
solução aquosa 0,2%, higienização diária da 
pele, embalagem de 1 litro. 

Rioquimica 5,95 200 

75 FR 1.039.001.017139 Digliconato de clorexidina, 
antisséptico tópico 4%, antissepsia da pele no 
pré operatório, embalagem de 1 litro. 

Rioquimica 16,10 200 

ATA nº 170/2017 Empresa: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

20 UN 1.003.003.001834 Coletor de urina infantil - 
unissex, emb. ind., reemb. c/ 10 unid cada 
embalagem. 

Labor Import 0,39 5.000 

50 UN 1.003.003.002021 Seringa descartável sem 
agulha e sem dispositivo de segurança - 10 ml. 

Descarpack 0,25 5.000 

51 UN 1.003.003.002022 Seringa descartável sem 
agulha e sem dispositivo de segurança - 20 ml 

Descarpack 0,35 5.000 

ATA nº 171/2017 Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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19 UN 1.003.003.001832  Coletor de urina - desc. 
cap. 2000ml 

Medsonda 0,31 10.000 

21 UN 1.003.003.001835  Coletor de urina p/ 
incontinência urinária, embalagem individual 
(urupen). 

Medsonda 0,80 5.000 

28 FR 1.003.003.002008  Detergente enzimático 3 e - 
líquido amarelo citrino, odor cítrico, de 
aparência límpida e livre resíduos. Indicações: 
é um detergente limpador com enzimas para 
limpeza de endoscópios e instrumentos 
cirúrgicos em geral. Não ataca os materiais 
(metais em geral, alumínio anodizado, 
borrachas sintéticas e naturais, etc.) ou 
qualquer conexão existente nos equipamentos. 
Não deixa resíduos após enxágüe, ph neutro, 
não espumante e não corrosivo. Enzi-tec digere 
e dissolve sangue, tecidos e quaisquer outros 
resíduos sem agredir qualquer material 
componente do mesmo. 
Apresentação: frasco com 1 litro. 

Rioquimica 21,06 1.000 

34 RL 1.003.003.001846  Esparadrapo hospitalar. 10 
cm x 45 m. 

Missner 4,80 2.000 

36 RL 1.003.003.001854  Fita crepe hospitalar 
adesiva 19 mm x 50m. 

Master fix 2,10 3.000 

38 RL 1.003.003.002080 Fita micropore hipoalérgica 
5 cm x 10 m. 

Cix 3,42 2.000 

39 PC 1.003.003.001992 Frasco atóxico em 
polietileno, capacidade 300 ml, subdividido de 
10 ml em 10 ml, tampa com trava de 
segurança, uso único, descartável. 

Biobase 0,55 5.500 

45 FR 1.003.003.001885 Povedine tópico frasco de 
1000ml. 

Rioquimica 15,29 200 

53 UN 1.003.003.001898 Sonda asp. traqueal nº 08, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,39 1.500 

54 UN 1.003.003.001899 Sonda asp. traqueal nº 10, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,40 5.000 

55 UN 1.003.003.002088 Sonda asp. traqueal nº 12, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,40 6.000 

56 UN 1.003.003.002093 sonda asp. traqueal nº 14, 
emb. ind.,siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,46 1.000 

57 UN 1.003.003.001900 Sonda asp. traqueal nº 16, 
emb. ind., siliconada, atox. estéril. 

Medsonda 0,49 1.000 

66 UN 1.003.003.001946 Sonda uretral nº 06, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. ind. 

Solidor 0,38 2.000 

70 UN 1.003.003.002091 Sonda uretral nº 14, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,49 5.000 

71 UN 1.003.003.001920 Sonda uretral nº 16, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,50 1.000 

72 UN 1.003.003.001921 Sonda uretral nº 18, tubo 
pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Medsonda 0,55 1.000 

74 FR 1.039.001.017138 Digliconato de clorexidina, 
solução aquosa 0,2%, higienização diária da 
pele, embalagem de 1 litro. 

Rioquimica 5,95 200 

75 FR 1.039.001.017139 Digliconato de clorexidina, 
antisséptico tópico 4%, antissepsia da pele no 
pré operatório, embalagem de 1 litro. 

Rioquimica 16,10 200 

ATA nº 170/2017 Empresa: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME 
Item Unid. 

De 
medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

20 UN 1.003.003.001834 Coletor de urina infantil - 
unissex, emb. ind., reemb. c/ 10 unid cada 
embalagem. 

Labor Import 0,39 5.000 

50 UN 1.003.003.002021 Seringa descartável sem 
agulha e sem dispositivo de segurança - 10 ml. 

Descarpack 0,25 5.000 

51 UN 1.003.003.002022 Seringa descartável sem 
agulha e sem dispositivo de segurança - 20 ml 

Descarpack 0,35 5.000 

ATA nº 171/2017 Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.480, DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 2017.

Atualiza o valor da UFMP – Unidade Fiscal do 
Município de Pindamonhangaba.

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e, na forma da lei, 
RESOLVE: 

Art. 1º    Atualizar    todos    os     ativos     do    
Município de Pindamonhangaba, com base na 
UFMP instituída pela Lei Municipal 2.559/91 
atualizada pela IPC – Fipe Índice de Preço ao 
Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa 
Econômica da USP. 

Art. 2º     ATUALIZAR   monetariamente,  o  
valor  da UFMP  – Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba, passando a mesma a 
ter o valor de R$ 90,18 (noventa reais e dezoito 
centavos). 

Art. 3º     A     inflação    acumulada    de    2016    
para   2017, compreendendo os últimos doze 
meses, de dezembro de 2016 a novembro de 
2017, é de 2,44% apurado pelo índice IPC/FIPE.  
O fator de atualização dos ativos do Município 
para o exercício de 2018 será de 1,0244. 

Art.  4º     Este Decreto entra em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2017.

Isael Domingues 
Prefeito Municipal                                        

João Carlos Muniz
Secretário da Fazenda e Orçamentpo

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrado e publicado na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 26 de dezembro de 2017.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.481, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o número de parcelas e datas de vencimento 
do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 
– IPTU, no exercício de 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de dezembro de 1969 – 
Código Tributário Municipal,

D E C R E T A :

Art.   1º     O   recolhimento   do   Imposto   sobre   
Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU, no exercício de 2018, 
será feito da seguinte forma:
I – Parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) 
sobre 
o valor do lançamento;
   
II – 2 (duas) parcelas iguais, com desconto de  5%  (cinco  
por 
cento) sobre o valor do lançamento;

III – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por 
cento) sobre o valor do lançamento.

§ 1º  Somente fará jus aos descontos acima previstos, 
o contribuinte que quitar as parcelas até a data de seus 
respectivos vencimentos.

§  2º  As parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem 
respeitar o valor mínimo de ½ (meia) Unidade Fiscal do 
Município de Pindamonhangaba – UFMP.

Art.   2º    Em  qualquer  uma  das  hipóteses  previstas  
para  o pagamento do imposto aqui tratado, terá como 
data de vencimento o dia 15 de cada mês, vencendo-se a 
1ª parcela ou parcela única no dia 15 de março de 2018, 
ou no primeiro dia útil seguinte, quando naquela data não 
houver expediente bancário.

Art.   3º    O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
– ISSQN – fixo, de que trata o Anexo II da Lei nº 4.111/2003 
alterado pelas Leis nº 4.367/2005 e 4.735/2007 e as 
taxas de licença, localização e funcionamento de que 
trata o Anexo III da Lei nº 4.111/2003, alterada pela Lei 
nº 4.367/2005, serão efetuados em 2 (duas) parcelas 
vincendas em 29/03/2018 e 31/08/2018.

Art.   4º   A forma da cobrança dos tributos  será  através  de 
DAM (Documento de Arrecadação Municipal) com código 
de barras padrão FEBRABAN e o recolhimento só poderá 
ser realizado nas instituições financeiras credenciadas, 
constantes no corpo de cada DAM.

Art. 5º  Este   Decreto   entra  em   vigor   na  data   de  
sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                                

João Carlos Muniz
Secretário da Fazenda e Orçamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrado e publicado na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 26 de dezembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº  6.076, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Institui o Sistema Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba e dá outras providências.

Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  Fica instituído o Sistema Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba - SMC -, seus princípios, objetivos, 
estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os 
seus componentes, recursos humanos e financiamento 
em conformidade com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, artigo 216-A, o Sistema Municipal de 
Cultura – SMC e a Lei Orgânica do Município, artigo 211.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura integra 
o Sistema Nacional de Cultura - SNC - e se constitui no 
principal articulador, no âmbito municipal, das políticas 
públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de 
gestão compartilhada com os demais entes federados 
e a sociedade civil, e tem por finalidade promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno 
exercício dos direitos culturais.

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º A política municipal de cultura estabelece o 
papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura, 
explicita os direitos culturais que devem ser assegurados 
a todos os munícipes e define pressupostos que 
fundamentam as políticas, programas, projetos e ações 
formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, com a participação da sociedade, no 
campo da cultura.

CAPÍTULO I

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA 
GESTÃO DA CULTURAL

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano 
e considerada importante vetor de desenvolvimento 
humano, social e econômico, devendo ser tratada pelo 
Poder Público Municipal como uma área estratégica para 
o desenvolvimento sustentável no Município e provendo 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º É responsabilidade do Poder Público Municipal, 
com a participação da sociedade, planejar e fomentar 
políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e 
promover a valorização do patrimônio cultural material 
e imaterial do Município e estabelecer condições para o 
desenvolvimento da economia da cultura, considerando 
em primeiro plano o interesse público e o respeito à 
diferença cultural.

Art. 5º  Cabe ao Poder Público do Município de 
Pindamonhangaba, planejar e implementar políticas 
públicas para:
I - Assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura 
como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de 
expressão e criação;
II - Universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;
III - Reconhecer, proteger, promover e valorizar as 
diferentes expressões culturais presentes no Município;
IV – Combater a discriminação e o preconceito de 
qualquer espécie e natureza;
V – Promover a equidade social e territorial do 
desenvolvimento cultural;
VI - Qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;
VII - Democratizar os processos decisórios, assegurando 
a participação social;
VIII - Estruturar e regulamentar a atividade cultural no 
âmbito local;
IX - Consolidar a cultura como importante vetor do 
desenvolvimento sustentável;
X - Intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos 
interculturais;
XI - Contribuir para a promoção da cultura da paz.

Art. 6º  A atuação do Poder Público Municipal no campo 
da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o 
qual deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e 
buscar complementar ações, evitando desperdícios.

Art. 7º  A política cultural deve ser transversal, 
estabelecendo uma relação estratégica com as demais 
políticas públicas.
 
Parágrafo único. Os planos e projetos de desenvolvimento 
devem sempre considerar os fatores culturais em sua 
formulação e execução.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS CULTURAIS
Art. 8º  Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos 
os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, 
entendidos como:
I – O direito à identidade, à diferença e à diversidade 
cultural;
II – O direito à participação na vida cultural do Município, 
compreendendo:
a) livre criação e expressão;
b) livre acesso;
c) livre difusão;
d) livre participação nas decisões de política cultural.

CAPÍTULO III

DA CONCEPÇÃO TRIDIMENSIONAL DA CULTURA
Art. 9º  O Poder Público Municipal compreende a 
concepção tridimensional da cultura – simbólica, cidadã 
e econômica – como fundamento da política municipal de 
cultura.

Seção I

Da Dimensão Simbólica Da Cultura
Art. 10.  A dimensão simbólica da cultura compreende 
os bens de natureza material e imaterial que constituem 
o patrimônio cultural do Município, abrangendo todos 
os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos 
formadores da sociedade local, conforme o artigo 216 da 
Constituição Federal.

Art. 11.  Cabe ao Poder Público Municipal promover e 
proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica 
expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas 
e ritos.

Art. 12.  A política cultural deve contemplar as expressões 
que caracterizam a diversidade cultural do Município, 
abrangendo toda a produção no campo da cultura e da 
arte.

Art. 13.  Cabe ao Poder Público Municipal promover 
diálogos interculturais, nos planos local, regional, nacional 
e internacional, considerando as diferentes concepções 
de dignidade humana, presentes em todas as culturas.

Seção II

Da Dimensão Cidadã da Cultura
 Art. 14. Os direitos culturais fazem parte dos direitos 
humanos e devem se constituir em uma plataforma de 
sustentação das políticas culturais, posto que a cidadania 
plena só será atingida quando a cidadania cultural puder 
ser usufruída por todos os cidadãos do Município.

Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar 
o pleno exercício dos direitos culturais a todos os 
cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por 
meio do estímulo à criação artística, da democratização 
das condições de produção, da oferta de formação, 
da expansão dos meios de difusão, da ampliação das 
possibilidades de fruição e da livre circulação de valores 
culturais.

Art. 16. O direito à identidade e à diversidade cultural 
deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por 
meio de políticas públicas de promoção e proteção do 
patrimônio cultural do Município, de promoção e proteção 
das culturas indígenas, populares e afro-brasileiras e, 
ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e 
valorização da cultura de outros grupos sociais, étnicos e 
de gênero, conforme os artigos 215 e 216 da Constituição 
Federal.

Art. 17. O direito à participação na vida cultural deve ser 
assegurado pelo Poder Público Municipal com a garantia 
da plena liberdade e não ingerência estatal na vida criativa 
da sociedade.

Art. 18. O direito à participação na vida cultural deve ser 
assegurado, igualmente às pessoas com deficiência, que 
devem ter garantidas as condições de acessibilidade e 
oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial 
criativo, artístico e intelectual.

Art. 19. O estímulo à participação da sociedade nas 
decisões de política cultural deve ser efetivado por 
meio da criação e articulação de conselhos, com os 
representantes da sociedade civil, democraticamente 
eleitos, da realização de conferências e da instalação de 
colegiados, comissões e fóruns.

Seção III

Da Dimensão Econômica da Cultura
Art. 20. Cabe ao Poder Público Municipal criar as 
condições para o desenvolvimento da cultura como 
espaço de inovação e expressão da criatividade local 
e fonte de oportunidades de geração de ocupações 
produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e 
promovendo a formação, produção e difusão das distintas 
linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais.

Art. 21. O Poder Público Municipal deve estimular e apoiar 
a economia da cultura como:
I - Sistema de produção, materializado em cadeias 
produtivas, num processo que envolva as fases de 
pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição, 
fruição e consumo;
II - Elemento estratégico da economia contemporânea, em 
que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos 
e importante fator de desenvolvimento econômico e social.
III – Conjunto de valores e práticas que têm como 
referência a identidade e a diversidade cultural dos 
povos, possibilitando compatibilizar modernização e 
desenvolvimento humano.

Art. 22. As políticas públicas no campo da economia da 
cultura devem entender os bens culturais como portadores 
de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade 
e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu 
valor mercantil.

Art. 23. As políticas de fomento à cultura devem ser 
implementadas de acordo com as especificidades de cada 
segmento artístico e cultural.

Art. 24. O objetivo das políticas públicas de fomento à 
cultura no Município deve estimular e apoiar a criação e o 
desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a geração 
de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
 Art. 25. O Sistema Municipal de Cultura se constitui 
um instrumento de articulação, gestão, fomento e 
promoção de políticas públicas, bem como de informação 
e formação na área cultural, tendo como essência a 
coordenação e cooperação intergovernamental com 
vistas ao fortalecimento institucional, à democratização 
dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, 
eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação 
dos recursos públicos.

Art. 26. O Sistema Municipal de Cultura fundamenta-se na 
política municipal de Cultura expressa nesta Lei e nas suas 
diretrizes, estabelecidas no Plano Municipal de Cultura, 
para instituir um processo de gestão compartilhada com 
os demais entes federativos da República Brasileira - 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal - com suas 
respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade 
civil.

Art. 27. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura que 
devem orientar a conduta do Poder Público Municipal, 
dos demais entes federados e da sociedade civil nas 
suas relações como parceiras e responsáveis pelo seu 
funcionamento são:
I - Diversidade das expressões culturais;
II - Universalização do acesso aos bens e serviços 
culturais;
III - Fomento à produção, difusão e circulação de 
conhecimento e bens culturais;
IV - Cooperação entre os entes federados, os agentes 
públicos e privados atuantes na área cultural;
V - Integração e interação na execução das políticas, 
programas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - Complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - Transversalidade das políticas culturais;
VIII - Autonomia dos entes federados e das instituições da 
sociedade civil;
IX - Transparência e compartilhamento das informações;
X - Democratização dos processos decisórios com 
participação e controle social;
XI - Descentralização articulada e pactuada da gestão, 
dos recursos e das ações;
XII - Ampliação progressiva dos recursos contidos nos 
orçamentos públicos para a cultura.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS
Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura tem como 
objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, 
democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade 
civil e com os demais entes da federação, promovendo 
o desenvolvimento humano, social e econômico, com 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e 
serviços culturais, no âmbito do Município.

Art. 29. São objetivos específicos do Sistema Municipal 
de Cultura:
I - Estabelecer um processo democrático de participação 
na gestão das políticas e dos recursos públicos na área 
cultural;

II - Assegurar uma partilha equilibrada dos recursos 
públicos da área da cultura entre os diversos segmentos 
artísticos e culturais, distritos e regiões do município;
III - Articular e implementar políticas públicas que 
promovam a interação da cultura com as demais áreas, 
considerando seu papel estratégico no processo do 
desenvolvimento sustentável do Município;
IV - Promover o intercâmbio com os demais entes 
federados e instituições municipais para a formação, 
capacitação e circulação de bens e serviços culturais, 
viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos 
recursos financeiros e humanos disponíveis;
V - Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e 
avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas 
no âmbito do Sistema Municipal de Cultura;
VI – Estabelecer parcerias entre os setores público e 
privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura. 

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA

Seção I
 

Dos Componentes
Art. 30 - Integram o Sistema Municipal de Cultura:
I - Coordenação:
a) Secretaria de Educação e Cultura / Departamento de 
Cultura
II - Instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Conselho Municipal de Cultura – CMC 
b) Conferência Municipal de Cultura.

III - instrumentos de gestão:
a) Plano Municipal de Cultura - PMC;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais - SMIIC;
d) Programa Municipal de Formação na Área da Cultura 
- PROMFAC. 

IV - Sistemas setoriais de cultura: 
a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC;
b) Sistema Municipal de Museus - SMM; 
c) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e 
Literatura - SMBLLL;
d) outros que venham a ser constituídos, conforme 
regulamento.

Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura estará articulado 
com os demais sistemas municipais ou políticas setoriais, 
em especial, da educação, da comunicação, da ciência e 
tecnologia, do planejamento urbano, do desenvolvimento 
econômico e social, da indústria e comércio, das relações 
internacionais, do meio ambiente, do turismo, do esporte, 
da saúde, dos direitos humanos e da segurança.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
CULTURA - SMC

Art. 32. O Departamento de Cultura é uma unidade 
administrativa que integra a Secretaria de Educação e 
Cultura. Essa Secretaria é subordinada diretamente ao 
Prefeito, e se constitui no órgão gestor e coordenador do 
Sistema Municipal de Cultura.

Art. 33. São atribuições do Departamento Cultura:
I – As previstas na Lei Orgânica Municipal;
II - Formular e implementar, com a participação da 
sociedade civil, o plano municipal de cultura, executando 
as políticas e as ações culturais definidas;
III – Coordenar e implementar o Sistema Municipal de 
Cultura, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual 
de Cultura, articulando os agentes públicos e privados 
no âmbito do Município, estruturando e integrando a 
rede de equipamentos culturais, descentralizando e 
democratizando a sua estrutura e atuação;
IV - Promover o planejamento e fomento das atividades 
culturais com uma visão ampla e integrada no território 
do Município, considerando a cultura como uma área 
estratégica para o desenvolvimento local;
V - Valorizar todas as manifestações artísticas que 
expressam a diversidade étnica e cultural do Município;
VI – Preservar e valorizar o patrimônio cultural do 
Município;
VII - Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao 
público a documentação e os acervos artísticos, culturais 
e históricos de interesse do Município;
VIII – Manter articulação com entes públicos e privados 
visando à cooperação em ações na área da cultura;
IX - Promover o intercâmbio cultural regional, nacional e 
internacional;
X – Assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de 
Financiamento à Cultura e promover ações de fomento 
ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do 
Município;
XI – Estruturar e realizar cursos de formação, capacitação 
e qualificação profissional nas áreas de criação, produção 
e gestão cultural;
XII - Estruturar o calendário dos eventos culturais do 
Município;
XIII - Elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura 
para implementar políticas específicas de fomento e 
incentivo;
XIV - Captar recursos para projetos específicos junto a 
órgãos, entidades e programas internacionais, federais e 
estaduais;
XV - Operacionalizar as atividades do Conselho Municipal 
de Cultura e dos Fóruns de Cultura do Município;
XVI - Realizar a Conferência Municipal de Cultura, 
colaborar na realização e participar das Conferências 
Estadual e Nacional de Cultura;
XVII - Exercer outras atividades correlatas com as suas 
atribuições.

Art. 34. Ao Departamento de Cultura, como órgão 
coordenador do Sistema Municipal de Cultura, compete:
I – Exercer as atividades previstas na Lei Orgânica 
Municipal;
II – Exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de 
Cultura; 
III – Promover a integração do Município ao Sistema 
Nacional de Cultura – SNC e ao Sistema Estadual de 
Cultura, por meio da assinatura dos respectivos termos de 
adesão voluntária; 
IV – Instituir as orientações e deliberações normativas e 
de gestão, aprovadas no plenário do Conselho Municipal 
de Cultura e nas suas instâncias setoriais;
V – Implementar, no Município, as pactuações acordadas 
na Comissão Intergestores Tripartite e aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Política Cultural e na Comissão 
Intergestores Bipartite e aprovadas pelo Conselho 
Estadual de Política Cultural;
VI – Emitir recomendações, resoluções e outros 
pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o 
Sistema Municipal de Cultura, observadas as diretrizes 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura;
VII – Colaborar para o desenvolvimento de indicadores 
e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam 
para a descentralização dos bens e serviços culturais 
promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com 
recursos do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema 
Estadual de Cultura, atuando de forma colaborativa 
com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e 
Indicadores Culturais; 
VIII – Colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de 
Cultura, para a compatibilização e interação de normas, 
procedimentos técnicos e sistemas de gestão;
IX – Subsidiar a formulação e a implementação das 
políticas e ações transversais da cultura nos programas, 
planos e ações estratégicos do Governo Municipal. 
X – Auxiliar o Poder Público Municipal e os demais 
entes federados no estabelecimento de instrumentos 
metodológicos e na classificação dos programas e ações 
culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;
XI – Colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de 
Cultura, com o Governo do Estado e Governo Federal, 
na implementação de Programas de Formação na área 
da cultura, especialmente capacitando e qualificando 
recursos humanos responsáveis pela gestão das políticas 
públicas de cultura do Município;
XII – Coordenar e convocar a Conferência Municipal de 
Cultura e a Conferência Extraordinária de Cultura.

Seção III

Das Instâncias de Articulação, Pactuação e 
Deliberação

Art. 35. Constituem-se instâncias de articulação, 
pactuação e deliberação do Sistema Municipal de Cultura:
I - Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC;
II - Conferência Municipal de Cultura - CMC.

Subseção I

Do Conselho Municipal de Cultural - CMC
Art. 36. O Conselho Municipal de Cultura – CMC, órgão 
deliberativo, consultivo e de caráter permanente, tem 
como objetivo contribuir para a elevação, incentivo e a 
difusão da cultura no município de Pindamonhangaba. 
Com composição entre Poder Público e Sociedade Civil, 
se constitui no principal espaço de participação social 
institucionalizada, na estrutura do Sistema Municipal de 
Cultura - SMC.
§ 1º  O Conselho Municipal de Cultura – CMC tem como 
principal atribuição, com base nas diretrizes propostas 
pela Conferência Municipal de Cultura, elaborar, 
acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas 
públicas de cultura, consolidadas no Plano Municipal de 
Cultura - PMC. 
§ 2º Os integrantes do Conselho Municipal de Cultura 
– CMC que representam a sociedade civil são eleitos 
democraticamente pelos respectivos segmentos e têm 
mandato de dois anos, renovável, uma vez, por igual 
período, conforme regimento interno.
§ 3º A representação da sociedade civil no Conselho 
Municipal de Cultura – CMC deve contemplar na 
sua composição os diversos segmentos artísticos e 
culturais, considerando as dimensões simbólica, cidadã e 
econômica da cultura, bem como o critério territorial.
§ 4º A representação do Poder Público no Conselho 
Municipal de Cultura – CMC deve contemplar a 
representação do Município, de acordo com a Lei 5.118 de 
2010, art. 3º § 1º, que altera a Lei 4.966 de 2009.

Art. 37. O Conselho Municipal de Cultura será constituído 
por 16 (Dezesseis) membros titulares e igual número de 
suplentes, com a composição de acordo com a Lei 5.118 
de 2010, que altera a Lei 4.966 de 2009.
§ 1º - Os membros titulares e suplentes representantes do 
Poder Público serão designados pelos respectivos órgãos 
e os representantes da sociedade civil serão eleitos 
conforme Regimento Interno.
§ 2º O Conselho Municipal de Cultura – CMC deverá 
eleger, entre seus membros, o Presidente e o Secretário-
Geral com os respectivos suplentes.
§ 3º Nenhum membro representante da sociedade civil, 
titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em 
comissão ou função de confiança vinculada ao Poder 
Executivo do Município;
§ 4º O Presidente do Conselho Municipal de Cultura – 
CMC é detentor do voto de Minerva.

Art. 38. O Conselho Municipal de Cultura – CMC deverá 
ser constituído pelas seguintes instâncias:
I – Plenário;
II - Colegiados Setoriais;
III – Comissões Temáticas;
IV - Grupos de Trabalho;
V - Fóruns Setoriais e Territoriais.     

Art. 39. Ao Plenário, instância máxima do Conselho 
Municipal de Cultura, compete:
I – Propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar 
e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura, 
em consonância com as proposições elencadas pela 
Conferência Municipal de Cultura;
II - Estabelecer normas e diretrizes pertinentes às 
finalidades e aos objetivos do Sistema Municipal de 
Cultura - SMC;
III - Colaborar na implementação das pactuações 
acordadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e 
na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, devidamente 
aprovadas, respectivamente, nos Conselhos Nacional e 
Estadual de Política Cultural;
IV - Aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de 
cultura, oriundas dos sistemas setoriais municipais de 
cultura e de suas instâncias colegiadas;

V - Definir parâmetros gerais para aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais 
de Pindamonhangaba – FMAPC, no que concerne à 
distribuição territorial e ao peso relativo dos diversos 
segmentos culturais;
VI - Estabelecer para o Conselho Diretor do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba - FMAPC as diretrizes de uso dos 
recursos, com base nas políticas culturais definidas no 
Plano Municipal de Cultura – PMC;
VII - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba - FMAPC;
VIII - Apoiar a descentralização de programas, projetos 
e ações e assegurar os meios necessários à sua 
execução e à participação social relacionada ao controle 
e fiscalização;
IX – Contribuir para o aprimoramento dos critérios de 
partilha e de transferência de recursos, no âmbito do 
Sistema Nacional de Cultura – SNC;
X - Apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área 
da Cultura;
XI – Apreciar e apresentar parecer sobre os Termos 
de Parceria a ser celebrados pelo Município com 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
- OSCIPs, bem como acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, conforme determina a Lei 9.790/99.
XII - Contribuir para a definição das diretrizes do Programa 
Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC, 
especialmente no que tange à formação de recursos 
humanos para a gestão das políticas culturais;
XIII – Acompanhar a execução do Acordo de Cooperação 
Federativa assinado pelo Município de Pindamonhangaba 
para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura - 
SNC.
XIV - Promover cooperação com os demais Conselhos 
Municipais de Cultura, bem como com os Conselhos 
Estaduais, do Distrito Federal e Nacional;
XV - Promover cooperação com os movimentos sociais, 
organizações não-governamentais e o setor empresarial;
XVI - Incentivar a participação democrática na gestão das 
políticas e dos investimentos públicos na área cultural;
XVII - Delegar às diferentes instâncias componentes do 
Conselho Municipal de Cultura – CMC a deliberação e 
acompanhamento de ações;
XVIII - Aprovar o regimento interno da Conferência 
Municipal de Cultura;
XIX - Estabelecer o regimento interno do Conselho 
Municipal de Cultural - CMC.

Art. 40. Compete aos Colegiados Setoriais fornecer 
subsídios ao Plenário do Conselho Municipal de Cultural - 
CMC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias 
dos respectivos segmentos culturais.

Art. 41. Compete às Comissões Temáticas, de caráter 
permanente, e aos Grupos de Trabalho, de caráter 
temporário, fornecer subsídios para a tomada de decisão 
sobre temas específicos, transversais ou emergenciais 
relacionados à área cultural.

Art. 42. Compete aos Fóruns Setoriais e Territoriais, de 
caráter permanente, a formulação e o acompanhamento 
de políticas culturais específicas para os respectivos 
segmentos culturais e territórios.

Art. 43. O Conselho Municipal de Cultural - CMC deve se 
articular com as demais instâncias colegiadas do Sistema 
Municipal de Cultura - SMC - territoriais e setoriais - para 
assegurar a integração, funcionalidade e racionalidade do 
sistema e a coerência das políticas públicas de cultura 
implementadas no âmbito do Sistema Municipal de 
Cultura.

Subseção II

Da Conferência Municipal de Cultura
Art. 44. A Conferência Municipal de Cultura constitui-se 
numa instância de participação social, em que ocorre 
articulação entre o Poder Público Municipal e a sociedade 
civil, por meio de organizações culturais e segmentos 
sociais, para analisar a conjuntura da área cultural 
no Município e propor diretrizes para a formulação de 
políticas públicas de Cultura.
§ 1º - É de responsabilidade da Conferência Municipal de 
Cultura analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a 
execução das metas concernentes ao Plano Municipal de 
Cultura - PMC e às respectivas revisões ou adequações.
§ 2º - Cabe ao Departamento de Cultura convocar e 
coordenar a Conferência Municipal de Cultura, que se 
reunirá ordinariamente a cada dois anos e de acordo com 
o calendário de convocação das Conferências Estadual e 
Nacional de Cultura ou extraordinariamente, a qualquer 
tempo, a critério do Conselho Municipal de Cultural. 
§ 3º - A Conferência Municipal de Cultura poderá ser 
precedida de Conferências Setoriais e Regionais.
§ 4º - A representação da sociedade civil na Conferência 
Municipal de Cultura será, no mínimo, de dois terços dos 
delegados, sendo os mesmos eleitos em Conferências 
Setoriais e Territoriais.

Seção IV

Dos Instrumentos de Gestão
Art. 45. Constituem-se em instrumentos de gestão do 
Sistema Municipal de Cultura - SMC:
I - Plano Municipal de Cultura - PMC;
II - Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – 
SMFC;
III - Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais - SMIIC;
IV - Programa Municipal de Formação na Área da Cultura 
– PROMFAC.

Parágrafo único - Os instrumentos de gestão do Sistema 
Municipal de Cultura se caracterizam como ferramentas 
de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de 
qualificação dos recursos humanos.

Subseção I

Do Plano Municipal de Cultura – PMC
Art. 46. O Plano Municipal de Cultura tem duração 
decenal e é um instrumento de planejamento estratégico 
que organiza, regula e norteia a execução da Política 
Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal 
de Cultura.

Art. 47. A elaboração do Plano Municipal de Cultura e dos 
planos setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade 
do Departamento de Cultura. 
§ 1º - O texto base do Plano Municipal de Cultura será 
elaborado a partir do diagnóstico da área cultural do 
Munícipio e das diretrizes propostas pela Conferência 
Municipal de Cultura.
§ 2º - O Departamento de Cultura elaborará um texto base 
que será apreciado pelo Conselho Municipal de Cultura, 
visando à elaboração de proposta de Projeto de Lei que 
será submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural 
e, posteriormente, encaminhado pelo Poder Executivo 
para autorização legislativa.
§ 3º - O Plano deve conter:
I- Diagnóstico do desenvolvimento da cultura;
II - Princípios
III- Diretrizes e prioridades;
IV- Estratégias;
V - Objetivos gerais e específicos;
VI -  Metas e Ações;
- Prazos de execução;
- Resultados e impactos esperados;
VII- Mecanismos e Fontes de Financiamento;
VIII - Conclusão
VIII -Indicadores de Monitoramento e Avaliação Do 
Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC

Subseção II

Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura
Art. 48. O Sistema Municipal de Financiamento à 
Cultura é constituído pelo conjunto de mecanismos de 
financiamento público da cultura, no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba, que devem ser diversificados e 
articulados.
Parágrafo único - Podem ser mecanismos de 
financiamento público da cultura no âmbito do Município:
I - Orçamento Público do Município, estabelecido no Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e 
Lei Orçamentaria Anual (LOA);
II – Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba – FMAPC, Lei nº 5.400 de 06 de junho 
de 2012;
III - Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - e do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, conforme 
lei específica.

Subseção III
Do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Culturais
Art. 49. Cabe ao Departamento de Cultura desenvolver o 
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, 
com a finalidade de gerar informações e estatísticas da 
realidade cultural local com cadastros e indicadores 
culturais construídos a partir de dados coletados pelo 
Município.
§ 1º - O Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais é constituído de bancos de dados referentes a 
bens, serviços, infra-estrutura, investimentos, produção, 
acesso, consumo, agentes, programas, instituições e 
gestão cultural, entre outros, e estará disponível ao 
público e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais.
§ 2º - O processo de estruturação do Sistema Municipal de 
Informações e Indicadores Culturais terá como referência 
o modelo nacional, definido pelo Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais.

Art. 50. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais - SMIIC tem como objetivos:
I - Coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer 
metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da 
atividade do campo cultural e das necessidades sociais 
por cultura, que permitam a formulação, monitoramento, 
gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das 
políticas culturais em geral, verificando e racionalizando 
a implementação do Plano Municipal de Cultura e sua 
revisão nos prazos previstos;
II - Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras 
informações relevantes para a caracterização da demanda 
e oferta de bens culturais, para a construção de modelos 
de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção 
de mecanismos de indução e regulação da atividade 
econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores 
culturais públicos e privados, no âmbito do Município;
III - Exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das 
políticas públicas de cultura e das políticas culturais em 
geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil 
o acompanhamento do desempenho do Plano Municipal 
de Cultura.

Art. 51. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais fará levantamentos para realização de 
mapeamentos culturais para conhecimento da diversidade 
cultural local e transparência dos investimentos públicos 
no setor cultural.

Art. 52. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores 
Culturais estabelecerá parcerias com os Sistemas 
Nacional e Estadual de Informações e Indicadores 
Culturais e com instituições especializadas na área de 
economia da cultura, de pesquisas socioeconômicas 
e demográficas e com outros institutos de pesquisa, 
para desenvolver uma base consistente e continua de 
informações relacionadas ao setor cultural e elaborar 
indicadores culturais que contribuam tanto para a gestão 
das políticas públicas da área, quanto para fomentar 
estudos e pesquisas nesse campo.

Subseção IV
Do Programa Municipal de Formação na Área da 

Cultura - PROMFAC
Art. 53. Cabe ao Departamento de Cultura elaborar, 
regulamentar e implementar o Programa Municipal de 
Formação na Área da Cultura, em articulação com os 
demais entes federados em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo 
como objetivo central capacitar os gestores públicos e do 
setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela 
formulação e implementação das políticas públicas de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.078, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a regularização fundiária urbana no 
Município e dá outras providências

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado promover a 
Regularização Fundiária Urbana - REURB em todo o 
território municipal, nos termos da Lei Federal n.º 13.465, 
de 11 de julho de 2017 e seu regulamento. 
Parágrafo único. Para concretização da REURB serão 
observados os objetivos, conceitos, institutos jurídicos e 
procedimentos administrativos previstos na Lei Federal 
n.º 13.465, de 11 de julho de 2017 e demais legislações 
correlatas. 
Art. 2º Para fins da REURB fica autorizada a dispensa 
das exigências relativas ao percentual e as dimensões 
de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos 
lotes regularizados, assim como outros parâmetros 
urbanísticos e edilícios. 
Parágrafo único. O ato de dispensa de que trata o caput 
deste artigo será devidamente fundamentado nos autos 
do processo administrativo de regularização.
Art. 3º Par os fins da REURB fica autorizada à admissão 
do uso misto de atividades como forma de promover a 
integração social e a geração de emprego e renda no 
núcleo urbano informal regularizado.
Art. 4º  A REURB compreende duas modalidades: 
I - REURB de Interesse Social (REURB-S) - regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais 
ocupados predominantemente por população de baixa 
renda.
II - REURB de Interesse Específico (REURB-E) - 
regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 
informais ocupados por população não qualificada na 
hipótese de que trata o inciso I deste artigo.
Art. 5º Será considerada população de baixa renda, para 
fins de enquadramento na Reurb de Interesso Social:
I - Núcleos urbanos ocupados predominantemente por 
famílias devidamente inscrita(s) no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou
II - Núcleos urbanos ocupados predominantemente por 
famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos 
nacionais ou a renda per capita de até meio salário 
mínimo nacional e não ser proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural; ou 
III - Núcleos urbanos ocupados por famílias 
preponderantemente de baixa renda, declaradas pelo 
Departamento de Assistência Social do Município, após a 
elaboração de relatório social individual.
Parágrafo único. A classificação do interesse visa 
exclusivamente à identificação dos responsáveis pela 
implantação ou adequação das obras de infraestrutura 
essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade 
das custas e emolumentos notariais e registrais em favor 
daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades 
imobiliárias regularizadas. 
Art. 6º A partir da disponibilidade de equipamentos e 
infraestrutura para prestação de serviço público de 
abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição 
de energia elétrica, ou outros serviços públicos, é 
obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a conexão 
da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou 
de distribuição de energia elétrica e adotar as demais 
providências necessárias à utilização do serviço.
§ 1º O beneficiário será notificado pessoalmente para 
promover a conexão à rede de água, coleta de esgoto ou 
distribuição de energia.
§ 2º O descumprimento injustificado no cumprimento no 
disposto no caput deste artigo acarretará a imposição de 
multa no valor de 10 UFMP`s, além da adoção de medidas 
pré processuais e judiciais cabíveis, caso persista o 
descumprimento. 
§ 3º Fica sujeita a mesma multa do parágrafo anterior 
o proprietário ou possuidor de imóvel residencial ou 
comercial, localizado em zona urbana, que deixar de 
promover a conexão à rede de água, coleta de esgoto 
ou distribuição de energia, quando já disponível a 
infraestrutura necessária. 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização Fundiária será responsável 
por todo o procedimento administrativo de regularização 
fundiária.
Parágrafo único: Caberá a todas as demais Secretarias 
Municipais, dentro de suas respectivas competências, 
fornecerem o apoio técnico necessário a concretização 
da Reurb. 
Art. 8º Na REURB-S, caberá especificadamente a 
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento dar apoio 
técnico e financeiro para elaboração do projeto de 
regularização fundiária, em especial, no que se refere ao 
projeto urbanístico. 
Art. 9º A REURB terá as seguintes fases:
I – requerimento de um dos legitimados;
II - decisão de instauração da REURB; 
III – identificação da titularidade registral da área a ser 
regularizada;
IV – identificação dos ocupantes, coleta e análise dos 
documentos de cunho pessoal e social dos beneficiados;
V – Classificação da modalidade da REURB;
VI - processamento administrativo, no qual será conferido 
prazo para manifestação dos titulares de direitos reais 
sobre o imóvel e dos confrontantes; 
VII - elaboração do projeto de regularização fundiária; 
VIII - saneamento do processo administrativo;   
IX- decisão da autoridade competente, mediante ato 
formal, ao qual se dará publicidade; 
X - expedição da CRF ; e 
XI - registro da CRF e do projeto de regularização 
fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro 
de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com 
destinação urbana regularizada. 
§1º O requerimento de instauração da REURB deverá ser 
instruído com os seguintes documentos:
a) identificação e qualificação do requerente;
b) matrícula (s) ou transcrição (s) contendo as informações 
os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação 
do núcleo urbano informal e os confinantes;
c) mapa com a indicação do local do núcleo urbano 
informal a ser regularizado;
d) informações e documentos comprobatórios da 
existência do núcleo urbano informal consolidado.
§ 2º A abertura do processo administrativo de regularização 
pela Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária suprirá o requerimento de que 
trata o inciso I.
§ 3º Instaurada a REURB, todos os demais atos de seu 
processamento ocorrerão independente de provocação. 
Art. 10. A elaboração e o custeio do projeto de 
regularização fundiária e da implantação da infraestrutura 
essencial obedecerão aos seguintes procedimentos: 
I - na REURB-S: 
a) operada sobre área de titularidade de ente público, 
caberão ao referido ente público ou ao Município promotor 
a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização 
fundiária nos termos do ajuste que venha a ser celebrado 
e a implantação da infraestrutura essencial, quando 
necessária; e 
b) operada sobre área titularizada por particular, caberá 
ao Município à responsabilidade de elaborar e custear 
o projeto de regularização fundiária e a implantação da 
infraestrutura essencial, quando necessária;
II - na REURB-E, a regularização fundiária será 
contratada e custeada por seus potenciais beneficiários 
ou requerentes privados;
III - na REURB-E sobre áreas públicas, se houver interesse 
público, o Município poderá proceder à elaboração e 
ao custeio do projeto de regularização fundiária e da 
implantação da infraestrutura essencial, com posterior 
cobrança aos seus beneficiários. 
Art. 11. O procedimento administrativo de composição 
de conflitos deverá ser conduzido pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos, que poderá celebrar Termo de 
Ajustamento de Conduta com o(s) proprietário(s) da gleba 
ou legitimados beneficiados. 
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado 
celebrar convênio com o Poder Judiciário para utilizar os 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
ou as câmaras de mediação credenciadas nos Tribunais 
de Justiça para fins de resolver conflitos da aplicação 
dessa lei. 
Art. 12. A fim de fomentar a efetiva implantação das 
medidas da REURB, fica o Poder Executivo autorizado 
a celebrar convênios ou outros instrumentos congêneres 
com o Ministério das Cidades, com vistas a cooperar para 
a fiel execução do disposto nesta Lei.
Art. 13. As despesas decorrentes com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotações próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 186/2017

cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura.

Art. 54. O Programa Municipal de Formação na Área da 
Cultura deve promover:
I - a qualificação técnico-administrativa e capacitação em 
política cultural dos agentes envolvidos na formulação 
e na gestão de programas, projetos e serviços culturais 
oferecidos à população;
II - a formação nas áreas técnicas e artísticas.

SEÇÃO V
Dos Sistemas Setoriais

Art. 55.  Para atender à complexidade e especificidades 
da área cultural serão constituídos os Sistemas Setoriais 
como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura:
I - Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC;
II - Sistema Municipal de Museus - SMM;
III - Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e 
Literatura - SMBLLL;
IV - Outros que venham a ser constituídos, conforme 
regulamento.

Art. 56. As políticas culturais setoriais devem seguir as 
diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de 
Cultura e do Conselho Municipal de Cultura consolidadas 
no Plano Municipal de Cultura.

Art. 57. Os Sistemas Municipais Setoriais constituídos 
e os que venham a ser criados, integram o Sistema 
Municipal de Cultura - SMC, conformando subsistemas 
que se conectam à estrutura federativa, à medida que os 
sistemas de cultura nos demais níveis de governo forem 
sendo instituídos.

Art. 58. As interconexões entre os Sistemas Setoriais e 
o Sistema Municipal de Cultura são estabelecidas por 
meio das coordenações e das instâncias colegiadas dos 
Sistemas Setoriais.

Art. 59. As instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais 
devem ter participação da sociedade civil e considerar o 
critério regional na escolha dos seus membros.

TÍTULO III

DO FINANCIAMENTO

CAPÍTULO I

DOS RECURSOS
Art. 60. Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais 
de Pindamonhangaba é a principal fonte de recursos do 
Sistema Municipal de Cultura.

Art. 61. O financiamento das políticas públicas de cultura, 
estabelecidas no Plano Municipal de Cultura, far-se-á com 
os recursos do Município, do Estado e da União, além 
dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal de 
Apoio às Políticas Culturais de Pindamonhangaba.

Art. 62. O Município poderá destinar recursos do 
Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais de 
Pindamonhangaba, para uso como contrapartida de 
transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura.
§ 1º - O recurso previsto no “caput” será destinado a:
I - Políticas, programas, projetos e ações previstas nos 
Planos Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura;
II - Ao financiamento de projetos culturais escolhidos pelo 
Município por meio de seleção pública.
§ 2º - A gestão municipal dos recursos oriundos de 
repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura 
deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Cultura.

Art. 63. Critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Culturais de Pindamonhangaba 
deverão considerar a participação dos diversos segmentos 
culturais e as regiões do Município na distribuição total de 
recursos municipais para a cultura com vista a promover a 
desconcentração do investimento.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO FINANCEIRA
Art. 64. Os recursos financeiros da Cultura serão 
depositados em conta específica e administrados pelo 
Departamento de Cultura, sob fiscalização do Conselho 
Municipal de Cultural.
§ 1º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de 
Apoio às Políticas Culturais de Pindamonhangaba serão 
administrados pelo Conselho Diretor segundo a Lei 5.400 
de 06 de junho de 2012, artigo 4º.
§ 2º - O Departamento de Cultura acompanhará a 
conformidade à programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados pela União e Estado ao Município.

Art. 65. O Município deverá tornar público os valores e a 
finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, 
transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo 
Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.
Parágrafo único - O Município deverá zelar e contribuir 
para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de 
Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e 
transferência de recursos de forma equitativa, resultantes 
de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, 
demográficos e outros específicos da área cultural, 
considerando as diversidades regionais.

Art. 66. O Município deverá assegurar a condição mínima 
para receber os repasses dos recursos da União, no 
âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva 
instituição e funcionamento dos componentes mínimos do 
Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos 
próprios destinados à Cultura na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e no Fundo Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais de Pindamonhangaba.

CAPÍTULO III

DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO
Art. 67.  O processo de planejamento e do orçamento 
do Sistema Municipal de Cultura – SMC deve buscar 
a integração local ao nacional, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da 
política de cultura com a disponibilidade de recursos 
próprios do Município, as transferências do Estado e da 
União e outras fontes de recursos.

Parágrafo único - O Plano Municipal de Cultura será 
a base das atividades e programações do Sistema 
Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no 
Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 68. As diretrizes a serem observadas na elaboração 
do Plano Municipal de Cultura serão propostas pela 
Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho 
Municipal de Cultural - CMC.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 69. O Município de Pindamonhangaba está integrado 
ao Sistema Nacional de Cultura – SNC por meio da 
assinatura do termo de adesão voluntária realizado em 
11/04/2013.

Art. 70. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui 
crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, 
previsto no Código Penal, a utilização de recursos 
financeiros aplicados no Sistema Municipal de Cultura em 
finalidades diversas das previstas nesta Lei.

Art. 71.  Esta lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 

Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/Projeto de Lei nº 178/17
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 139/2017 de “aquisição de material de enfermagem 
para atender PSF, UBS e PAMC por um período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 15/12/2017: 

ATA nº 220/2017 Empresa: C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

15 UN 1.003.003.001947  Conjunto p/ nebulização 
individual-adulto, (mascara conectores, 
extensão e copinho). 

Daru 4,04 300 

16 UN 1.003.003.001948 Conjunto p/ nebulização 
individual-infantil (máscara, conectores, 
extensão e copinho). 

Daru 4,04 300 

40 CX 1.003.003.019552 Luva de procedimento 
Tam. PP – para uso Médico. 

Medix 12,77 3.500 

41 CX 1.003.003.019553 Luva de procedimento tam. 
p – para uso Médico. 

Medix 12,77 5.000 

42 CX 1.003.003.019554 Luva de procedimento tam. 
m – para uso Médico. 

Medix 12,77 6.000 

43 CX 1.003.003.019555 Luva de procedimento tam. 
g – para uso médico. 

Medix 12,77 1.000 

60 UN 1.003.003.002009  
Termômetro digital interno / externo com 
função máxima e mínima. 

Incoterm 43,01 300 

ATA nº 221/2017 Empresa: CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 

Item Unid. 
De medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 

anual 

44 PCT 1.003.003.001880  Luva plástica ginecológica, 
pcte. c/ 100 unid. 

Wiltex 1,42 500 

46 UN 1.003.003.001887  Dispositivo intravenoso nº 
19, bisel médio, ultra aguçado, emb. indiv. - 
com dispositivo de segurança 

Wiltex 0,34 2.000 

47 UN 1.003.003.001888 Dispositivo intravenoso nº 
21, bisel médio, ultra aguçado, emb. indiv. - 
com dispositivo de segurança 

Wiltex 0,34 25.000 

48 UN 1.003.003.001889 Dispositivo intravenoso nº 
23, bisel médio, ultra aguçado, emb. indiv. 
dspositivo de segurança. 

Wiltex 0,34 10.000 

49 UN 1.003.003.001890 Dispositivo intravenoso nº 
25, bisel médio, ultra aguçado, emb. indiv. - 
com dispositivo de segurança. 

Wiltex 0,34 1.000 

50 UN 1.003.003.001891 Dispositivo intravenoso nº 
27, bisel médio, ultra aguçado, emb. indiv. - 
com dispositivo de segurança. 

Wiltex 0,34 1.000 

62 UN 1.003.003.019580 Tubo endotraqueal nº 3,5 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

63 UN 1.003.003.019540 Tubo endotraqueal nº 4,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

64 UN 1.003.003.019581  Tubo endotraqueal nº 5,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

65 UN 1.003.003.013913 Tubo endotraqueal nº 5,5 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

66 UN 1.003.003.013914 Tubo endotraqueal nº 6,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

Município de Pindamonhangaba 
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PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 145/2017 de “aquisição de acessórios para 
serralheria, conforme solicitação do departamento de serviços municipais pelo período de 
12  meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 13/12/2017: 

ATA nº 210/2017 Empresa: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

01 kg 1.008.002.003646 - eletrodo comum e-6013 JOMARCA 225,00 20 

03 pç. 1.008.002.003577 - disco de corte abrasivo, de 
tela de vidro 12"x5/8"x1/8", do tipo seco p/ 
maq. Policorte ,maxcorte cortar peç de ferro 

BRASKORT 8,71 200 

04 pç. 1.008.002.003575 - disco de corte abrasivo, de 
tela de vidro 12"x3/4"x1/8", do tipi seco p/ 
maq. Policorte, maxcorte cortar pç de ferro 

BRASKORT 8,71 200 

12 pç. 1.007.001.002796 - fechadura para porta de 
correr (bico de papagaio) 

STAM 901/30 28,76 50 

16 Unid. 1.013.001.019686 - roldana para portão de 
correr com aba de 2 1/2". 

MAX 19,31 100 

20 Unid. 1.013.002.019680 - eletrodo 7018 ok 48 com 
diâmetro de 2,50mm. 

UMA 12,40 100 

21 Unid. 1.013.002.019681 - eletrodo 7018 ok 48 com 
diâmetro de 3,25mm 

UMA 12,40 100 

23 Unid. 1.013.002.019683 - eletrodo de inox com 
diâmetro de 3,25mm 

UNA 29,80 100 

ATA nº 211/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

05 PÇ 
1.008.002.003852 - disco de corte abrasivo 9" 
x 1/8"x 7/8" ITAMBE 5,42 300 

10 Unid. 1.012.001.004972 - galao fundo anti corrosivo 
ZARCÃO 

NATRIELLI 
CINZA 

46,00 50 

13 Unid. 1.013.001.019684 - fechadura de inox polido 
externa 803/02. STAM 43,32 50 

17 pç. 
1.007.001.002776 - gonzo de ferro, devendo 
ser liso, do tipo fixo (dobradiça), com 
diametro de 1" x 7,5cm de comprimento 

AEME 10,38 300 

19 Unid. 
1.013.001.019685 - gonzo de ferro, devendo 
ser liso, com furo, com diâmetro de 5/8". AEME 4,80 300 

ATA nº 212/2017 Empresa: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

02 kg 1.008.002.013793 - eletrodo comum e-6013 CIFARRELLI 211,00 20 

06 pç 1.024.002.010399 - disco de corte 
7"x1/8"x7/8" 

CIFARRELLI 4,40 300 

07 pç 1.024.002.010392 - disco de corte 
4.1/2"x1/8"x7/8" 

TELSTAR 3,47 400 

08 Unid. 1.008.001.019679 - disco de corte abrasivo, de 
tela de vidro 7" x 5/128" x 7/8" 

TELSTAR 4,86 200 

09 pç 1.008.002.013797 - disco de corte abrasivo TELSTAR 3,78 300 

11 pç 1.013.001.005233 - fechadura auxiliar (tetra) TELSTAR 36,80 50 

15 Unid. 1.024.001.019678 - correia a-34 para maquina 
policorte. 

POLYFORT 4,83 20 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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22 Unid. 1.013.002.019682 - eletrodo de inox com 
diâmetro de 2,50mm. 

JOCEC 30,43 100 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 146/2017 de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de monitoria para eventos da SEMELP – educação física / 
educação artística / monitoria e animação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 07/12/2017: 

ATA nº 196/2017 Empresa: F.B. COSTA ESPORTES ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

01 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
esportivas e recreativas - período de 4 horas 

102,96 200 

02 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
esportivas e recreativas - período de 8 horas 

187,00 200 

03 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
aquaticas - período de 4 horas 

102,96 200 

04 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
aquaticas - período de 8 horas 

187,00 200 

05 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - pretação 
de serviços de monitoria em educação artística - atividades 
artísticas - período de 4 horas 

102,96 50 

06 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - pretação 
de serviços de monitoria em educação artística - atividades 
artísticas - período de 8 horas 

187,00 50 

07 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria em atividades recreativas - atividades 
teatrais - período de 4 horas 

102,96 20 

08 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palco - 
período de 4 horas 

102,96 15 

09 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palhaço/ 
animador - período de 4 horas 

102,96 20 

10 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palhaço / 
animador - período de 8 horas 

187,00 20 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 147/2017 de “aquisição de kit lanche para atender os 
eventos do fundo social de solidariedade”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 08/12/2017: 

ATA nº 201/2017 Empresa: E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 
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22 Unid. 1.013.002.019682 - eletrodo de inox com 
diâmetro de 2,50mm. 

JOCEC 30,43 100 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 146/2017 de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de monitoria para eventos da SEMELP – educação física / 
educação artística / monitoria e animação”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 07/12/2017: 

ATA nº 196/2017 Empresa: F.B. COSTA ESPORTES ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

01 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
esportivas e recreativas - período de 4 horas 

102,96 200 

02 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
esportivas e recreativas - período de 8 horas 

187,00 200 

03 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
aquaticas - período de 4 horas 

102,96 200 

04 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços de monitoria em educação fisica - atividades 
aquaticas - período de 8 horas 

187,00 200 

05 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - pretação 
de serviços de monitoria em educação artística - atividades 
artísticas - período de 4 horas 

102,96 50 

06 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - pretação 
de serviços de monitoria em educação artística - atividades 
artísticas - período de 8 horas 

187,00 50 

07 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria em atividades recreativas - atividades 
teatrais - período de 4 horas 

102,96 20 

08 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palco - 
período de 4 horas 

102,96 15 

09 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palhaço/ 
animador - período de 4 horas 

102,96 20 

10 Un. 023.23011166 - nf de servico - prestação de serviços - prestação 
de serviços - monitoria de recreação - atividades de palhaço / 
animador - período de 8 horas 

187,00 20 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 147/2017 de “aquisição de kit lanche para atender os 
eventos do fundo social de solidariedade”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 08/12/2017: 

ATA nº 201/2017 Empresa: E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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01 UN 1.005.001.014814  Lanche 
Especificação: Kit composto por: 01 pão francês ou Nazaré, 
com 02 fatias de mussarela e 02 fatias de presunto, e 01 suco 
de 200ml. 

3,10 8.000 

02 UN 1.005.001.014814  Lanche 
Especificação: kit lanche composto por 01 barra de cereal,01 
biscoito de aproximadamente 26 gr e 01 suco de 200ml. 

3,13 8.000 

03 UN 1.005.001.014814 Lanche  
Especificação: kit lanche por pessoa composto: 
- 150ml de suco; 
- 300ml de refrigerante; 
- 500ml de água; 
- 6 tipos de salgados (mini sanduíches com frios feitos no pão 
de batata redondo recheado, mini pizza enrolada, salgados mini 
fritos ou assados); 
- 02 tipos de doces (mini folheados doce ou carolinas) 

13,27 1.200 
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67 UN 1.003.003.019582 Tubo endotraqueal nº 6,5 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

68 UN 1.003.003.019541 Tubo endotraqueal nº 7,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

69 UN 1.003.003.013917 Tubo endotraqueal nº 7,5 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

70 UN 1.003.003.013918 Tubo endotraqueal nº 8,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

71 UN 1.003.003.013919 Tubo endotraqueal nº 8,5 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

72 UM 1.003.003.013920 Tubo endotraqueal nº 9,0 
com manguito, embalagem individual, 
siliconada, atox, estéril. 

Comper 3,13 300 

92 UN 1.003.003.002073  Sonda de gastrostomia 
nº18, para nutrição enteral, tipo balão padrão 

Well Lead 100,00 50 

ATA nº 222/2017 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

29 UN 1.003.003.001865 Lâmina de bisturi nº 15, em 
aço carbono, ester. por raio gama. 

Solidor 0,2000 2.500 

31 UN 1.003.003.001867 Lâmina de bisturi nº 21, em 
aço carbono, ester. por raio gama. 

Solidor 0,1970 1.500 

32 UN 1.003.003.001868 Lâmina de bisturi nº 22, em 
aço carbono, ester. por raio gama. 

Solidor 0,1970 1.500 

34 UN 1.003.003.001870 Lâmina de bisturi nº 24, em 
aço carbono, ester. por raio gama. 

Solidor 0,1970 1.000 

52 UN 1.003.003.001909 Sonda nasogástrica nº 06, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,4140 200 

53 UN 1.003.003.001910 Sonda nasogástrica nº 08, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,4404 200 

54 UN 1.003.003.001911 Sonda nasogástrica nº 10, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,4500 200 

55 UN 1.003.003.002094 Sonda nasogástrica nº 12, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,4700 200 

56 UN 1.003.003.002095 Sonda nasogástrica nº 14, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,5388 200 

57 UN 1.003.003.002096 Sonda nasogástrica nº 16, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,4344 200 

58 UN 1.003.003.001912 Sonda nasogástrica nº 18, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,6360 200 

59 UN 1.003.003.001913 Sonda nasogástrica nº 20, 
tubo pvc, atóxico, silicone, emb. indiv. 

Markmed 0,6828 200 

73 FR 1.003.003.001931 Vaselina líquida, emb. 1000 
ml 

Farmax 13,8900 200 

74 RL 1.003.003.002006 Embalagem para autoclave 
– embalagem para autoclave modelo bs 17100 
medida 17cm x 100m. Apresentação em rolo 
com 100m. 

Hospflex 63,8100 300 

75 RL 1.003.003.002007 Embalagem para autoclave 
– embalagem para autoclave modelo bs 10100 
medida 10cmx100m. Apresentação em rolo 
com 100m. 

Hospflex 37,7200 300 

ATA nº 223/2017 Empresa: MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Marca Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 
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08 UN 
1.003.003.001825  Catguth simples nº 4.0 c/ 
ag. nº 2.0 1/2 cír. cilíndrica. Technofio 3,65 500 

11 UN 1.003.003.001828  Catguth cromado nº 2.0. Technofio 3,79 100 

12 UN 1.003.003.001829  Catguth cromado nº 3.0. Technofio 3,70 100 

13 UN 1.003.003.001830  Catguth cromado nº 4.0. Technofio 3,79 100 

14 UN 1.003.003.001831  Catguth cromado nº 5.0. Technofio 3,79 100 

18 UN 

1.003.003.001848  Fio de sutura nylon nº 02, 
monofilamento preto Classe I. cuticular 
estéril, agulha CTI 3/8 circunferência 2,0 / 45 
cm. 

Procare 1,19 1.000 

19 UN 
1.003.003.001849 Fio de sutura nylon nº 03, 
monofilamento preto classe i. cuticular estéril, 
agulha CTI 3/8 circunferência 2,0 / 45 cm. 

Procare 1,19 1.000 

20 UN 

1.003.003.001850 Fio de sutura nylon nº 04. 
Monofilamento preto Classe I. Cuticular 
estéril, agulha CTI 3/8 circunferência 2,0 / 45 
cm. 

Procare 1,19 1.000 

21 UN 
1.003.003.001851 Fio de sutura nylon nº 05. 
Monofilamento preto classe i. cuticular estéril, 
agulha CTI 3/8 circunferência 2,0 / 45 cm. 

Procare 1,19 1.000 

22 UN 

1.003.003.001852 Fio de sutura nylon nº 06. 
Monofilamento preto Classe I. Cuticular 
estéril, agulha CTI 3/8 circunferência 2,0 / 45 
cm. 

Procare 1,19 1.000 

23 PC 
1.010.002.004415 Fita adesiva de papelaria, 
crepe, 48mmx50mts,larga, na cor branca. Ciex 8,20 200 

76 UN 2.003.003.002106 Estetoscópio adulto. Glicomed 15,00 200 

77 UN 
2.003.003.002107 Estetoscópio infantil duplo, 
emb. indiv. Glicomed 15,00 200 

78 UN 
2.003.003.018531 Esfigmomanômetro c/ 
manguito/completo, fecho velcro. Tamanho: 
infanto-juvenil 

Glicomed 62,00 200 

79 UN 
2.003.003.002110 Esfigmomanômetro c/ 
manguito/completo, fecho velco, tam. Obeso. Glicomed 62,00 200 

80 UN 
2.003.003.002109 Esfigmomanômetro c/ 
manguito/completo, fecho velco, tam. Infantil Glicomed 62,00 200 

81 UN 
1.003.003.002156 Esfigmomanômetro c/ 
manguito/completo, fecho velco, tam. 
Adolescente. 

Glicomed 62,00 200 

82 UN 2.003.003.002108 Esfigmomanômetro adulto. Glicomed 62,00 200 

83 UN 
2.003.003.002155 Braçadeira completa c/ 
manguito p/ esfigmomanômetro, adolescente. Glicomed 24,50 200 

84 UN 
1.003.003.002113 Braçadeira completa c/ 
manguito p/ esfigmomanômetro, adulto. Glicomed 24,50 200 

85 UN 
1.003.003.002112 Braçadeira completa c/ 
manguito p/ esfigmomanômetro, infantil. Glicomed 24,50 200 

86 UN 
1.003.003.002114 Braçadeira completa c/ 
manguito p/ esfigmomanômetro, obeso Glicomed 24,50 200 

87 UN 1.003.003.002145 Pera p/ esfigmomanômetro. Glicomed 8,91 500 

88 CX 
1.003.003.002010  Pera "perinha" para ECG 
(eletrodo precordial) - emb-caixa com 6. Globaltec 35,20 

1.000 
 

ATA nº 224/2017 Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

Item 
Unid. 
De medida 

 
Descrição 

Marca Valor 
unitário (r$) 

Consumo 
estimado 
anual 

05 UN 
1.003.003.001821 Cateter nasal p/ oxigênio nº 
0.4 - emb. indiv. Medsonda 0,48 100 

06 UN 
1.003.003.001822 Cateter nasal p/ oxigênio nº 
0.6 - emb. indiv. Medsonda 0,49 100 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

07 UN 
1.003.003.001820 Cateter nasal p/ oxigênio nº 
0.8 - emb. indiv. Medsonda 0,51 100 

17 FR 
1.003.003.001847 Éter sulfúrico, emb. 1000 
ml. Rioquimica 18,63 150 

26 UN 
1.003.003.001862 Lâmina de barbear (tipo 
gilete), emb. indiv. Mult Link 0,54 500 

27 UN 
1.003.003.001863 Lâmina de bisturi nº 11, em 
aço carbono, ester. por raio gama. Advantive 0,20 4.000 

28 UN 
1.003.003.001864 lâmina de bisturi nº 12, em 
aço carbono, ester. por raio gama Advantive 0,22 2.000 

30 UN 
1.003.003.001866 Lâmina de bisturi nº 20, em 
aço carbono, ester. por raio gama Advantive 0,22 1.000 

35 PR 
1.003.003.001871 Luva cirúrgica nº 6,5, est., 
conf. látex alta resist., formato anatômico, 
antiderrapante, ident. proc., emb. ind. (par). 

Maxitex 0,97 2.000 

36 PR 
1.003.003.001872 Luva cirúrgica nº 7,0, est., 
conf. látex alta resist., formato anatômico, 
antiderrapante, ident. proc., emb. ind. (par). 

Maxitex 0,98 3.500 

37 PR 
1.003.003.001873 Luva cirúrgica nº 7,5, est., 
conf. látex alta resist., formato anatômico, 
antiderrapante, ident. proc., emb. ind. (par). 

Maxitex 0,98 5.000 

38 PR 
1.003.003.001874 Luva cirúrgica nº 8,0, est., 
conf. látex alta resist., formato anatômico, 
antiderrapante, ident. proc., emb. ind. (par). 

Maxitex 0,98 1.500 

39 PR 
1.003.003.001875 Luva cirúrgica nº 8,5, est., 
conf. látex alta resist., formato anatômico, 
antiderrapante, ident. proc., emb. ind. (par). 

Maxitex 0,97 4.500 

90 UN 1.003.003.019131 Sonda speed cath. Coloplast 10,00 5.000 

91 UN 1.003.003.018909 Sonda speedicath. Coloplast 10,00 10.000 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 143/2017 de “aquisição de lanches e bebidas para 
atender a secretaria de educação na realização de cursos, eventos, oficinas e reuniões”, 
foram elaboradas a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 
30/11/2017: 

ATA nº 190/2017 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 
Item Unid. 

De medida 
 

Descrição 
Valor 

unitário (r$) 
Consumo 
estimado 

anual 

07 Kit 1 1.005.001.019643  TIPO VII – Salgados e Doces 157,41 100 

08 Und. 1.005.001.019644 SUCO DE LARANJA – 1.000ml 5,95 1.300 

09 Und. 1.005.001.019645 SUCO DE MARACUJÁ – 1.000ml 5,89 1.300 

10 Und. 1.005.001.019646  SUCO DE UVA – 1.000ml 5,89 1.300 

11 Und. 1.005.001.019647 SUCO LIGHT DE LARANJA– 1.000ml 5,95 1.000 

12 Und. 1.005.001.019648 SUCO LIGHT DE MARACUJÁ– 1.000ml 5,95 1.000 

13 Und. 1.005.001.019649  SUCO LIGHT DE UVA – 1.000ml 5,95 1.000 

14 Cx 1.005.001.019650  ÁGUA MINERAL – COPOS DE 200 ML 39,50 300 

 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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010610 - 04.121.0006.1019 - Desapropriação   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 106 50.000,00 
010731 - 04.121.0029.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 738 2.000,00 
010830 - 15.451.0007.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191 4.000,00 
010830 - 15.452.0026.2034 - Fornecimento de Energia Elétrica   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 195 5.000,00 
010840 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 198 2.000,00 
011112 - 10.301.0020.2052 - Manutenção Atenção Básica/Odontologica   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 658 64.000,00 
011112 - 10.301.0020.2052 - Manutenção Atenção Básica/Odontologica   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 659 6.000,00 
011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial   

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601 111.000,00 
011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial   

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 602 3.000,00 
011151 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 803 43.000,00 
011231 - 12.361.0013.2018 - Operação/Manutenção- Ensino Fundamental   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 405 121.000,00 
011231 - 12.361.0013.2018 - Operação/Manutenção- Ensino Fundamental   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 407 6.000,00 
011234 - 12.365.0012.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620 178.000,00 
011234 - 12.365.0012.2017 - Operação/Manutenção - Ensino Pré-Escolar   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 432 200.000,00 
011234 - 12.365.0012.2017 - Operação/Manutenção - Ensino Pré-Escolar   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 433 35.000,00 
011310 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 462 8.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES 838.000,00 

 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2017. 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

João Carlos Muniz 
Secretário da Fazenda e Orçamento 

 

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 

 
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 9 de novembro de 2017. 

 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

DFO / 
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DECRETO Nº 5467, de 9 de novembro de 2017. 
 

Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários. 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº. 5.939, de 01 de 
Julho de 2016, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. - Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 838.000,00 

(Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente 
exercício, classificados nas seguintes dotações: 

 
CRÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010620 - 15.452.0007.1010 - Ampliação e Manut. de Instalações   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 730 50.000,00 
010710 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 144 2.000,00 
010830 - 15.451.0007.2008 - Manut. da Adm. de Obras e Serviços   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 753 4.000,00 
010830 - 26.782.0007.2033 - Manutenção / Transporte / Oficina   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 197 4.000,00 
010840 - 26.782.0022.2031 - Operação e Manutenção do Trânsito   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 201 3.000,00 
011112 - 10.301.0020.1023 - Postos Saúde - Ambulatório/PSF/Reformas   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 612 68.000,00 
011112 - 10.301.0020.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323 16.000,00 
011112 - 10.301.0020.2036 - Manutenção Atenção Básica   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 326 64.000,00 
011112 - 10.301.0020.2036 - Manutenção Atenção Básica   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 327 6.000,00 
011114 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial   

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 347 30.000,00 
011150 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 786 5.000,00 
011152 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 812 38.000,00 
011231 - 12.361.0013.1005 - Prédios Escolares e Áreas de Lazer   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 402 36.000,00 
011233 - 12.365.0010.2016 - Operação/Manutenção - Creche Municipal   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 428 504.000,00 
011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 475 8.000,00 
TOTAL DE CRÉDITOS 838.000,00 

 
Art. 2º. - Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de 

anulação das seguintes dotações orçamentárias: 
 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
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ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010320 - 15.452.0005.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28 1.000,00 
010320 - 15.452.0007.2014 - Manut.da Administração da Sub-Prefeitura   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 37 30.000,00 
010440 - 04.122.0005.2023 - Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 64 1.000,00 
010510 - 04.122.0005.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 5.000,00 
010510 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 652 3.000,00 
010520 - 22.661.0016.1016 - Infra Estrutura Distritos Industriais   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 78 10.000,00 
010530 - 20.606.0011.2032 - Promoção e Extensão Rural   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 704 5.000,00 
010530 - 20.606.0011.2032 - Promoção e Extensão Rural   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 706 10.000,00 
010540 - 13.391.0014.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 711 4.000,00 
010540 - 13.391.0014.2020 - Promoção Cultural e Artística   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 713 1.000,00 
010540 - 23.695.0018.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 717 1.000,00 
010540 - 23.695.0018.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 718 1.000,00 
010610 - 04.121.0006.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 4.000,00 
010610 - 04.121.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 653 3.000,00 
010620 - 04.127.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 118 3.000,00 
010640 - 04.121.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 127 3.000,00 
010640 - 04.121.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 129 18.000,00 
010640 - 04.125.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 731 3.000,00 
010731 - 04.121.0029.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 737 1.000,00 
010731 - 04.121.0029.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 738 2.000,00 
010810 - 04.122.0007.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 181 9.000,00 
010830 - 04.122.0007.2008 - Manut. da Adm. de Obras e Serviços   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 742 10.000,00 
010830 - 15.452.0007.2008 - Manut. da Adm. de Obras e Serviços   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 192 43.000,00 
 

010830 - 15.452.0007.2008 - Manut. da Adm. de Obras e Serviços   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 193 25.000,00 
010830 - 15.452.0026.2034 - Fornecimento de Energia Elétrica   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 195 131.000,00 
010910 - 04.122.0005.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236 4.000,00 
010910 - 04.123.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 656 1.000,00 
010920 - 04.123.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 242 2.000,00 
010920 - 04.123.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 244 26.000,00 
010920 - 28.843.0001.2006 - Juros da Dívida Contratada   

3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 252 48.000,00 
011010 - 04.122.0005.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 4.000,00 
011010 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 657 3.000,00 
011060 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 769 15.000,00 
011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 339 2.073.000,00 
011150 - 08.244.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 776 121.000,00 
011151 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 799 3.000,00 
011153 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 818 5.000,00 
011240 - 13.392.0014.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 5.000,00 
011510 - 16.482.0015.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 546 5.000,00 
011540 - 18.541.0023.1025 - Equipamentos em Geral   

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 859 5.000,00 
011540 - 18.541.0023.2009 - Licenciamento Ambiental e Urbanístico   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 860 10.000,00 
011540 - 18.541.0023.2009 - Licenciamento Ambiental e Urbanístico   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 862 20.000,00 
011540 - 18.541.0023.2038 - Manutenção do Meio Ambiente   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 864 3.000,00 
011550 - 04.127.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 898 6.000,00 
011720 - 04.122.0026.2050 - Operação Atividade Delegada   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 879 28.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES 2.714.000,00 

 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2017. 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

João Carlos Muniz 
Secretário da Fazenda e Orçamento 

 
 

Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Gestão e Articulação Política 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 9 de novembro de 2017. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 5466, de 9 de novembro de 2017. 
 

Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários. 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso III do artigo 11, da Lei Municipal nº. 5.939, 
de 01 de Julho de 2016, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. - Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 

2.714.000,00 (Dois Milhões e Setecentos e Quatorze Mil Reais), para adequação orçamentária 
do Executivo, no corrente exercício, classificados na seguinte dotação: 

CRÉDITO(S) 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0005.2003 - Manutencao do Gabinete e Dependências   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7 1.000,00 
010410 - 04.122.0005.2005 - Precatorios Judiciais   

3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 50 36.000,00 
010410 - 04.122.0005.2022 - Custas Processuais   

3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 51 12.000,00 
010410 - 04.122.0005.2029 - Manut.da Adm.da Procuradoria Jurídica   

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 53 5.000,00 
010410 - 04.122.0005.2029 - Manut.da Adm.da Procuradoria Jurídica   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 54 259.000,00 
010620 - 04.127.0006.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 119 2.000,00 
010720 - 04.131.0024.2041 - Manutenção de Eventos   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 153 30.000,00 
010830 - 15.451.0007.1024 - Pavimentação em Geral   

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 750 350.000,00 
010830 - 15.452.0008.2010 - Serviço de Limpeza Publica   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 194 1.900.000,00 
010920 - 04.123.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 243 1.000,00 
010940 - 04.129.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 266 2.000,00 
010940 - 04.129.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 267 40.000,00 
011020 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281 10.000,00 
011020 - 04.122.0005.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 282 12.000,00 
011050 - 04.126.0027.2004 - Manut.da Administração de Órgãos Afins   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 306 3.000,00 
011113 - 10.302.0020.2025 - Manut.da Assistência Médica Ambulatorial   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 338 19.000,00 
011150 - 08.244.0019.2002 - Promoção Social   

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 785 2.000,00 
011320 - 27.812.0017.2021 - Oper.e Manut. E.Física, Desporto e Lazer   

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 475 30.000,00 
 

  
 

Art. 2º. - Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de 
anulação da seguinte dotação orçamentária: 

 

TOTAL DE CRÉDITOS 2.714.000,00 



CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

RETIFICAÇÃO
No comunicado publicado no último dia 21/12/2017 onde lê-se 27/02/2017, na verdade é 27/02/2018. E a data de Publicação do edital de 
chamamento de eleição  para preenchimento das vagas da sociedade civil deste conselho foi alterada para 06/01/2018.

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério -  
Presidente da Comissão de eleição CMPDCN

Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2017 Tribuna do Norte 25
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 151/2017 (PMP 32647/2017) 
Foi firmado o contrato 107/2017, de 14/12/2017, para 
“contratação de empresa especializada na realização de 
serviços em exames de ultrassom com doppler diversos”, 
no valor total de R$ 275.790,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates 
da Fonseca. 

PREGÃO Nº 121/2017 (PMP 27375/2017) 
Foi firmado o contrato 108/2017, de 14/12/2017, para 
“contratação de empresa especializada em serviços 
de plotagem e cópias de projetos”, no valor total de 
R$ 14.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a Sra Marcela 
Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa Pap 
Cop Papelaria e Copiadora Ltda ME, a Sra Regina Célia 
Gonçalves da Silva. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 129/2017 (PMP 28440/2017) 
A autoridade superior homologou, em 20/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de medicamentos homeopáticos para 
atender aos pacientes do Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares (CPIC), por um período de 12 meses”, 
em favor da empresa FMA de Almeida Ferraz & Cia Ltda 
ME, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 27.675,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 (PMP 
33400/2017) 
A autoridade superior homologou, em 18/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“aquisição de lanches e produtos perecíveis para reuniões 
educativas com pacientes nas Unidades Básicas de 
Saúde e PSF Programa Saúde da Família e campanhas 
de vacinação e educativas”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): EE Martucelli Padaria e 
Restaurante Ltda ME: 01-5,50; 08-15,85; 14-26,10; 
Totis-X Ltda ME: 02-3,75; 03-0,521; 04-0,88; 09-3,56; 10-
3,50; 16-1,58; Maria de Lourdes de Souza Rezende ME: 
05-2,88; 06-1,80; 07-5,38; 11-8,90; 12-10,00; 13-25,03; 
15-1,30; 17-2,90; 18-2,90. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2017 (PMP 
34896/2017) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, manteve o 
resultado do certame inalterado e assim homologou, 
em 18/12/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de medicamentos injetáveis”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Centrovale 
Soluções para a Saúde EIRELI: 54-3,3755; Cirúrgica 
São José Ltda: 12-0,46; 26-1,2467; 36-0,96; Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda: 08-1,59; 09-0,29; 40-0,80; 
53-1,60; Crismed Comercial Hospitalar Ltda: 32-3,35; 44-
2,22; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 18-
2,319; 20-1,386; 21-1,88; 22-2,10; 37-1,0389; 38-4,60; 41-
1,94; 42-2,26; 43-1,90; 61-1,53; 63-2,079; 64-2,20; Droga 
Fonte Ltda: 01-1,59; 03-8,4348; 04-2,19; 52-0,7920; 58-
10,89; Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
07-0,6259; 10-7,4052; 39-0,3090; 49-4,20; 56-0,2717; 
60-1,5192; 66-2,05; 68-0,7224; Interlab Farmacêutica 
Ltda: 15-1,35; 29-2,24; Portal Ltda: 02-0,4752; 19-1,1881; 
24-2,30; 25-0,1366; 27-0,4257; 28-0,3564; 34-0,7920; 
45-0,1683; 46-0,1862; 55-3,53; 62-0,2970; Soma/SP 
Produtos Hospitalares Ltda: 13-0,50; 17-1,19; 33-1,168; 
48-1,98. Itens desertos: 30, 50, 57, 67; itens fracassados: 
05, 06, 11, 14, 16, 23, 31, 35, 47, 51, 59, 65. 

PREGÃO Nº 160/2017 (PMP 34911/2017) 
A autoridade superior homologou, em 11/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na locação de 
veículo para execução do serviço de captura e transporte 
municipal de animais de grande porte com plantão de 24 
horas, incluindo motorista, ajudante/auxiliar de serviços 
gerais, manutenção veicular preventiva e corretiva e 
combustível pelo período de 12 meses”, em favor da 
empresa Rafael de Paiva Pinto – Transportes ME, o item 
único, no valor total de R$ 169.992,00. 

PREGÃO Nº 162/2017 (PMP 34929/2017) 
A autoridade superior homologou, em 15/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“aquisição de ares condicionados para atender e melhor 
adequar as unidades de Saúde do Município”, em favor 
da empresa P&S Licitações Ltda, o item único, no valor 
total de R$ 87.414,60.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2017 (PMP 
34933/2017) 
A autoridade superior, com base na manifestação técnica 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, homologou, 
em 15/12/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de medicamentos – especialidades”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Aglon 
Comércio e Representação Ltda: 50-0,61; Anbioton 
Importadora Ltda: 25-3,36; 29-0,19; 30-0,15; 33-0,1188; 
60-0,54; Atons do Brasil Distribuidora de Produtos 
Hospitalares Ltda: 16-0,1089; 17-0,1311; 18-0,0798; 19-
0,09; Cirúrgica São José Ltda: 15-0,1177; CM Hospitalar 
Ltda: 48-1,30; 49-1,30; Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda: 08-0,27; 10-1,80; 12-0,35; 32-8,65; 35-0,13; 36-0,22; 
38-0,26; 56-0,24; 66-4,00; 75-0,08; Cristalia Produtos 
Químicos Farmacêuticos Ltda: 61-0,212; 62-0,096; 63-
0,085; Droga Fonte Ltda: 28-0,055; 67-8,00; Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda: 09-
11,28; 27-0,363; 34-0,25; 59-0,65; Edera Distribuidora de 
Medicamentos EIRELI ME: 02-0,3465; 43-0,25; Inovamed 
Comércio de Medicamentos Ltda: 01-0,495; 05-0,245; 22-
0,1358; 47-5,2371; 53-0,50; 57-0,18; 70-0,1357; Interlab 
Farmacêutica Ltda: 13-10,19; 14-14,96; 21-9,50; 23-0,24; 
39-0,065; 40-45,00; 41-0,4655; 54-0,4257; 72-0,10; Katia 
Cilene Dias Quaranta Distribuidora de Medicamentos ME: 
74-0,1277; NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
06-0,04; 07-0,1287; 20-0,1277; 24-0,2772; 52-0,60; 64-
0,4105; 71-0,17; 73-0,072; Portal Ltda: 42-0,08; 58-1,6495; 
Promefarma Representações Comerciais Ltda: 03-1,384; 
04-5,2196; 31-0,328; 65-0,567. Itens fracassados: 11, 26, 
37, 44, 45, 46, 51, 55; itens desertos: 68, 69. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 (PMP 
34941/2017) 
A autoridade superior homologou, em 14/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada de engenharia 
para instalação de forro em lâmina PVC com fornecimento 
de material e mão de obra conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, em favor da 
empresa Cital Comercial Ltda ME, o item 01, no valor 
unitário de R$ 91,70.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2017 (PMP 
34957/2017) 
A autoridade superior homologou, em 14/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de lanches”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl unit em R$): E.E. Martuscelli Padaria e 
Restaurante Ltda ME: 03-35,50; 04-25,00; 05-39,50; 06-
8,42; 07-3,90; 09-3,90; 10-4,40; 11-7,52; 12-4,40; 13-6,83; 
Maria de Lourdes de Souza Rezende ME: 01-3,40; 02-
3,70; 08-3,87. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2017 (PMP 
34963/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da área 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, homologou, em 19/12/2017, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de alimentação enteral 
para cumprimento de mandado judicial por um período de 
12 meses”, em favor da empresa Cirúrgica São José Ltda, 
o item 01, no valor unitário de R$ 159,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 168/2017 (PMP 
34965/2017) 
A autoridade superior homologou, em 19/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de ferro e aço para a serralheria, conforme 
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Aço Fer 
Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda EPP: 01-66,00; 
02-135,00; 03-83,00; 04-101,00; 05-50,00; 06-66,00; 08-
4,20; 10-74,00; 11-63,00; 12-53,00; 13-44,80; 14-39,00; 
16-83,67; 17-74,20; 18-47,00; 20-105,00; 21-70,00; 
22-14,00; 23-26,00; 24-160,00; 25-130,00; 26-98,00; 
27-82,00; 28-64,00; 29-100,00; 30-25,00; 31-25,00; 32-
52,79; 34-69,30; 35-968,04; 36-42,50; 37-9,50; 38-27,50; 
39-58,00; 40-25,00; 41-17,00; 42-12,50; 43-340,20; 44-
157,50; 45-132,30; 47-50,00; 48-43,00; Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP: 09-95,20; Thiplan Comercial Ltda 
EPP: 49-59,40; 50-54,45; 51-42,57; 52-34,65; 53-31,68; 
54-29,70; 55-36,26; 56-43,56; 57-49,50; 58-54,45. Itens 
fracassados: 07, 15, 19, 33, 46. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2017 (PMP 
34970/2017) 
A autoridade superior homologou, em 12/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de revisão, diagramação, editoração e de 
impressão de livros elaborados pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, conforme 
especificações do termo de referência”, em favor da 
empresa Gráfica Abreu Ltda EPP, os itens (item-vl unit em 
R$): 01-0,13; 02-0,12; 03-0,09; 04-0,24; 05-0,15; 06-0,12. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2017 (PMP 
35423/2017) 
A autoridade superior homologou, em 20/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de 
“aquisição de placas de identificação, inauguração, letras 
caixa, adesivada e ou instaladas conforme descrições e 
especificações pelo período de 12 meses”, em favor das 
empresas, os itens (vl unit em R$): DNA Signs Obras e 
Serviços EIRELI ME: 01-34,00; 02-41,00; 06-747,00; 07-
45,00; 08-52,00; 09-65,00; 11-296,01; 12-150,00; JTCM 
Comércio e Serviços Ltda ME: 03-52,50; 04-178,20; 05-
198,00; 10-222,75; 16-656,00; 17-430,00; 18-507,30; 
19-339,60; Statu’s Comércio e Prestação de Serviços 
em Comunicação Visual & Decoração em Geral Ltda: 13-
178,20; 14-222,75. Item fracassado: 15. 

*** DESPACHO DE CORREÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2017 (PMP 
21902/2017) 
A autoridade superior homologou, em 21/12/2017, a 
adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida 
de “aquisição de equipamentos e ferramentas, aquisição 
necessária ao bom andamento das obras e serviços 
realizados pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
conforme solicitação da Secretaria de Serviços Públicos”, 
o item 36, em favor da empresa Eletrificar Serv. Manut. 
Eletr. Hidr. Ltda ME, no valor unitário de R$ 30,60, 
corrigindo o despacho de homologação anterior, sendo 
que os demais itens permanecem inalterados. 

*** AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 165/2017 (PMP 
34944/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, 
considerou, em 12/12/2017, deserta a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de madeiras para a CIRB conforme 
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”. 

PREGÃO Nº 181/2017 (PMP 36267/2017) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, 
considerou, em 20/12/2017, deserta a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços com fornecimento e troca de peças 
e revisão do trator Jhon Deere Modelo 5603, utilizado 
para realização serviços na área rural do Município, pelo 
Departamento de Agricultura”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA -   ESTADO DE SÃO PAULO 
LEI Nº 6.079, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre alterações das Características e Índices Urbanísticos da Zona Predominantemente Residencial – ZPR, definidos na Lei 
Complementar 03/2006 - Plano Diretor Participativo De Pindamonhangaba, e na Lei Complementar 09/2008- Código de Edificações de 
Pindamonhangaba e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 90 e seu Parágrafo Único da Seção IV - Zona Predominantemente Residencial, do Capitulo III – Do Zoneamento Urbano da 
Lei Complementar 03/2006, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 90. A Zona Predominantemente Residencial – ZPR, refere-se a zona de residências de média densidade, que abrange comércio 
para apoio ao uso residencial, conforme delimitada no Mapa de Zoneamento, Anexos 5, 5b (carta) e 5b (aerofoto), integrante desta Lei. O 
Coeficiente de Aproveitamento é de 1,0 Básico e 1,5 Máximo, mediante outorga onerosa.
Parágrafo único.  O Coeficiente Mínimo estabelecerá o aproveitamento abaixo do qual se considera que a propriedade não cumpre a sua 
função social.
..........”

Art. 2º O artigo 91 da Seção IV - Zona Predominantemente Residencial, do Capitulo III – Do Zoneamento Urbano da Lei Complementar 
03/2006, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 91. Na Zona Predominantemente Residencial – ZPR ficam estabelecidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:

MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO

0,1 1,0 1,5

..........”

 Art. 3º Fica acrescido o artigo 91-A e Parágrafo único na Seção IV - Zona Predominantemente Residencial, do Capitulo III – Do Zoneamento 
Urbano da Lei Complementar 03/2006, que passa a viger com seguinte redação:

“Art. 91-A. As diretrizes para o parcelamento do solo na Zona Predominantemente Residencial - ZPR deverão atender o disposto no artigo 
9º, especialmente os incisos I e IV, da SEÇÃO I - DO SISTEMA VIÁRIO do CAPÍTULO III - DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS da Lei 
Complementar 51/2017 que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. As diretrizes deverão considerar e indicar o traçado e as características da VIA ESTRUTURAL LESTE/OESTE prevista no 
CAPÍTULO 2 – SISTEMA VIÁRIO, VIAS ARTERIAIS, DO CADERNO TÉCNICO DO PLANO DE MOBILIDADE anexo a Lei Complementar 
51/2017.”

Art. 4º A linha referente à Zona Predominantemente Residencial no ANEXO 7 - Quadro de Características de Uso e Ocupação das Zonas 
da Lei Complementar 03/2006, passa a ter a seguinte redação:

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO  E OCUPAÇÃO DOS LOTES

MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO
TAXA DE 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA

LOTE 
MÍNIMO 
(m²)

TESTADA 
(m)

RECUOS GABARITO 
ALTURA 
MÁXIMA 
(M)

TAXA DE 
PERMEA-
BILIDADE 
MÍNIMAFRENTE LATERAL FUNDO

0,10 1,00 1,5 0,60 250,00 10,00 5,00

1,50
(em 
uma das 
laterais)

2,00 8,00 0,15

Art.5º Fica alterado o artigo 53 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008, Código de Edificações do Município de 
Pindamonhangaba, nos índices referentes à ZPR, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA (em relação à área total do lote)
ZPR: 15%
LOTES COM TESTADA MÍNIMA DE (m):
ZPR: 10,00
LOTES COM ÁREA MÍNIMA DE (m²):
ZPR: 250,00
RECUOS (m) (frente / lateral / fundos): 
ZPR: 5,00 / 1,50 (em uma das laterais)/ 2,00.
TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA
ZPR: 0,60- (60% da área total do terreno)
..........”

Art.6º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se 
necessário.  

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2017.

Isael Domingues                                           
Prefeito Municipal                                

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento 

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 2017
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei 196/2017
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DECRETO Nº 5475, de 30 de novembro de 2017. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Dr. Isael Domingues,   Prefeito   do    Município    de  Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6022, de 17 de maio de 2017, artigo 3º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do 

Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 1.829.000,00 (Um Milhão e 
Oitocentos e Vinte e Nove Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 

 
 

CRÉDITO(S) 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 3 5.000,00 
010230 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 14 2.000,00 
010230 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 16 2.000,00 
010240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 693 2.000,00 
010310 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 22 22.000,00 
010320 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 27 13.000,00 
010430 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 58 61.000,00 
010430 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59 20.000,00 
010510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 67 66.000,00 
010510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68 23.000,00 
010510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 69 2.000,00 
010530 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 701 2.000,00 
010540 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 710 8.000,00 
010720 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 149 8.000,00 
010810 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 179 36.000,00 
010810 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 180 11.000,00 
010830 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 190 281.000,00 
010840 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 200 90.000,00 
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011020 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 278 48.000,00 
011030 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 288 8.000,00 
011060 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 763 30.000,00 
011060 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 764 12.000,00 
011150 - 08.244.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 778 60.000,00 
011210 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 378 83.000,00 
011210 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 379 29.000,00 
011210 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 380 2.000,00 
011221 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 845 4.000,00 
011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 396 226.000,00 
011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397 96.000,00 
011230 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 615 19.000,00 
011231 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 398 88.000,00 
011231 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 399 36.000,00 
011231 - 12.361.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 400 13.000,00 
011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 424 68.000,00 
011234 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 431 21.000,00 
011240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 435 4.000,00 
011240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 436 7.000,00 
011240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 437 3.000,00 
011330 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 478 7.000,00 
011330 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 480 2.000,00 
011510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 538 9.000,00 
011530 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 552 65.000,00 
011530 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 553 15.000,00 
011530 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 554 4.000,00 
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011540 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 856 36.000,00 
011540 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 858 6.000,00 
011720 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 877 13.000,00 
011730 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 881 7.000,00 
011730 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 882 154.000,00 
TOTAL DE CRÉDITOS 1.829.000,00 

Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o 
artigo anterior. 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 
CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 

010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1 30.000,00 
010210 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 71.000,00 
010230 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15 4.000,00 
010240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 693 39.000,00 
010240 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 694 30.000,00 
010250 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 696 20.000,00 
010310 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 22.000,00 
010320 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 25 83.000,00 
010530 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 699 49.000,00 
010540 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 708 4.000,00 
010540 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 709 8.000,00 
010620 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 115 100.000,00 
010620 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116 60.000,00 
010640 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 130 87.000,00 
010640 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131 50.000,00 
010710 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 139 12.000,00 
010720 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 147 16.000,00 
010720 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148 8.000,00 
010731 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 739 169.000,00 
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010830 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 188 281.000,00 
010840 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 198 90.000,00 
010910 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 233 80.000,00 
010920 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 238 138.000,00 
010920 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 239 83.000,00 
010940 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262 90.000,00 
011020 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 276 48.000,00 
011030 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 286 8.000,00 
011150 - 08.244.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 776 60.000,00 
011233 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 422 52.000,00 
011234 - 12.365.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 429 19.000,00 
011330 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 479 9.000,00 
011510 - 04.122.0004.2019 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 539 9.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES 1.829.000,00 

 

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2017. 
 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

João Carlos Muniz 
Secretário da Fazenda e Orçamento 

 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 

Secretário de Gestão e Articulação Política 
 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 30 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 

DFO / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA -  ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2017
RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2018
Estabelece critérios para renovação e avaliação 
dos estudantes bolsistas do ensino superior 
contemplados em 2017.
Art. 01 - O Município de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social e do Departamento de Assistência Social, 
no uso de suas atribuições, de acordo com a lei 
municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e decreto 
Nº 4.947, CONVOCA os alunos contemplados 
com bolsa de estudos universitária em 2017, 
para efetuarem renovação das bolsas, nos 
termos que se seguem:
Art. 2º – Os alunos dos cursos superiores 
contemplados em 2017 que desejam a 
renovação da bolsa universitária, deverão 
comparecer, no Departamento de Assistência 
Social, de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário 
das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 - Rua 
Euclides de Figueiredo, nº 94 – Cardoso – 
Pindamonhangaba.
Art. 3º – Para efetivar a renovação da bolsa 
universitária, o estudante deverá se apresentar 
no Departamento de Assistência Social, 
portando os seguintes documentos:
a. Cópia do RG e CPF do bolsista;  b. Cópia 
do comprovante atual de residência; c. 
Cópia do comprovante de renda do aluno 
(carteira de trabalho atualizada, ou , holerite, 
ou, comprovante de autônomo - retirado no 
ato da renovação); d. Relatório de notas do 
ano de 2017 ( 1º e 2º semestre); e. Cópia 
de comprovante de renda das pessoas que 
compõem o núcleo familiar (carteira de trabalho 
atualizada, holerite, comprovante de autônomo 
- retirado no ato da renovação); f. Nº do CPF 

das pessoas que compõem o núcleo familiar; 
g. Cópia do Comprovante de inscrição no 
Cadastro Único; 
Parágrafo 1º – O estudante terá direito a bolsa, 
quando, pertencer à núcleo familiar com renda 
“per capita” de até R$ 795,39 (setecentos e 
noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), 
valor equivalente 8,82 UFMP’s (unidade fiscal
do município de Pindamonhangaba) .
Parágrafo 2º – A entrega de toda 
documentação solicitada neste artigo, no 
período de 15 a 19 de janeiro de 2018, bem 
como preenchimento da ficha de PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE 
SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL inscrição 
de forma correta, completa e fidedigna, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 3º - O Não cumprimento do 
parágrafo 1º resultará no indeferimento 
automático da bolsa.
Art. 4º – O estudante perderá o direito à 
renovação da bolsa em caso de:
a. Reprovação;
b. Frequência escolar inferior à 75% (setenta e 
cinco por cento);
c. Dependência de disciplinas e;
d. Não comparecimento para realizar a 
renovação.
Art. 5º – A triagem social será realizada pela 
equipe técnica do Departamento de Assistência 
Social através da avaliação dos documentos, 
apresentados pelo bolsista.
Art. 6º - É de responsabilidade do aluno a 
observância dos prazos estabelecidos nesta 
convocação, bem como o acompanhamento 
das informações divulgadas.

Pindamonhangaba, 13 de dezembro 2017.
Valéria dos Santos - Secretaria de Saúde e 

Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2017
Altera anexos da Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro 
de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do 
Município de Pindamonhangaba.
Isael Domingues, Prefeito Municipal, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que 
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam substituídas as descrições das seguintes 
Zonas, passando a vigorar conforme os Anexos que 
integram a presente Lei Complementar:

Anexo I – ZONA MINERÁRIA E DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL 2 (ZMRA2) – Moreira César, que passa a 
encerrar uma área total de 13.007.560,76m².

Anexo II – ZONA DE CONSERVAÇÃO DE VÁRZEA 
3 (ZCV3), que passa a encerrar uma área total de 
75.046.327,24m².

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2017.

Isael Domingues                                           
 Prefeito Municipal                                

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento 

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 21 de dezembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei Complementar 04/2017
ANEXO I
ZONA MINERÁRIA E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
2  (ZMRA2)
MOREIRA CÉSAR

Inicia no ponto (R104n) de coordenadas UTM 463462.57E 
; 7470008.09N, localizado no limite da faixa de 100m 
de largura de proteção permanente do Rio Paraíba do 
Sul, deflete à direita e segue pelo limite até o ponto 
(P51) de coordenadas UTM 462911.26E ; 7469882.67N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (P50) de 
coordenadas UTM 460770.91E ; 7469333.01N, deflete à 
direita e segue até o ponto (P49) de coordenadas UTM 
459944.07E ; 7469401.07N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (R98nA) de coordenadas UTM 458595.32E ; 
7469571.11N, deflete à direita e segue até o ponto (AV01) 
de coordenadas UTM 458532.37E ; 7469779.27N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV02) de coordenadas 
UTM 458376.79E ; 7469886.21N, deflete à esquerda 
e segue até o ponto (AV03) de coordenadas UTM 
458344.60E ; 7469805.84N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV04) de coordenadas UTM 458271.90E ; 
7469646.31N, deflete à direita e segue até o ponto (AV05) 
de coordenadas UTM 458147.43E ; 7469610.95N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV06) de coordenadas UTM 
458019.34E ; 7469604.93N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV07) de coordenadas UTM 457903.52E 
; 7469582.88N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV08) de coordenadas UTM 457670.61E ; 7469467.63N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV09) de 
coordenadas UTM 457570.02E ; 7469391.95N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV10) de coordenadas 
UTM 457452.57E ; 7469253.05N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV11) de coordenadas UTM 457187.59E 
; 7469423.06N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV12) de coordenadas UTM 457087.36E ; 7469475.05N, 
deflete à direita e segue até o ponto (AV13) de coordenadas 
UTM 457026.63E ; 7469525.53N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV14) de coordenadas UTM 456995.45E ; 
7469566.72N, deflete à direita e segue até o ponto (AV15) 
de coordenadas UTM 456962.25E ; 7469635.03N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV16) de coordenadas UTM 
456937.10E ; 7469685.26N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV17) de coordenadas UTM 456843.55E 
; 7469753.57N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV18) de coordenadas UTM 456760.27E ; 7469773.16N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV19) de 
coordenadas UTM 456673.55E ; 7469733.48N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV20) de coordenadas UTM 
456644.37E ; 7469629.00N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV21) de coordenadas UTM 456651.42E ; 
7469513.48N, deflete à direita e segue até o ponto (AV22) 
de coordenadas UTM 456652.42E ; 7469392.93N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV23) de coordenadas UTM 
456620.23E ; 7469302.51N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV24) de coordenadas UTM 456577.98E ; 
7469227.17N, deflete à direita e segue até o ponto (AV25) 
de coordenadas UTM 456461.29E ; 7469102.60N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV26) de coordenadas 
UTM 456363.30E ; 7469249.88N, deflete à esquerda 
e segue até o ponto (AV27) de coordenadas UTM 
456330.52E ; 7469258.31N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV28) de coordenadas UTM 456306.38E ; 
7469248.27N, deflete à direita e segue até o ponto (AV29) 
de coordenadas UTM 455968.38E ; 7469803.80N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV30) de coordenadas UTM 
456116.36E ; 7470210.51N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV31) de coordenadas UTM 456144.10E 
; 7470333.87N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV32) de coordenadas UTM 456139.68E ; 7470400.59N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV33) de 
coordenadas UTM 456127.71E ; 7470453.47N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV34) de coordenadas 
UTM 455960.05E ; 7470788.32N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV35) de coordenadas UTM 455950.60E ; 
7470822.94N, deflete à direita e segue até o ponto (AV36) 
de coordenadas UTM 455995.35E ; 7470853.78N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV37) de coordenadas UTM 
456052.71E ; 7470873.93N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV38) de coordenadas UTM 456092.41E ; 
7470865.74N, deflete à direita e segue até o ponto (AV39) 
de coordenadas UTM 456163.64E ; 7470836.79N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV40) de coordenadas UTM 
456314.27E ; 7470714.05N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV41) de coordenadas UTM 456348.94E 
; 7470712.16N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV42) de coordenadas UTM 456406.93E ; 7470727.90N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV43) de 
coordenadas UTM 456444.74E ; 7470751.82N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV44) de coordenadas 
UTM 456519.12E ; 7470851.27N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV45) de coordenadas UTM 456553.78E ; 
7470865.11N, deflete à direita e segue até o ponto (AV46) 
de coordenadas UTM 456596.64E ; 7470872.04N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV47) de coordenadas UTM 
456636.35E ; 7470862.60N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV48) de coordenadas UTM 456647.06E ; 
7470852.53N, deflete à direita e segue até o ponto (AV49) 
de coordenadas UTM 456662.19E ; 7470822.31N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV50) de coordenadas UTM 
456689.92E ; 7470740.49N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV51) de coordenadas UTM 456763.04E 
; 7470660.55N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV52) de coordenadas UTM 456841.60E ; 7470635.69N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV53) de 
coordenadas UTM 456937.85E ; 7470651.25N, deflete à 
direita e segue até o ponto (AV54) de coordenadas UTM 
457068.02E ; 7470668.65N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV55) de coordenadas UTM 457171.61E ; 
7470655.83N, deflete à direita e segue até o ponto (AV56) 
de coordenadas UTM 457243.12E ; 7470628.37N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV57) de coordenadas UTM 
457299.08E ; 7470585.41N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV58) de coordenadas UTM 457444.61E 
; 7470437.40N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV59) de coordenadas UTM 457598.85E ; 7470311.49N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV60) de 
coordenadas UTM 457728.74E ; 7470245.42N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV61) de coordenadas UTM 
457915.39E 7470194.29N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV62) de coordenadas UTM 458067.63E 
; 7470195.62N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV63) de coordenadas UTM 458211.81E ; 7470204.33N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV64) de 
coordenadas UTM 458390.99E ; 7470244.80N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (R99n) de coordenadas UTM 
458369.10E ; 7470302.09N, localizado no Rio Paraíba do 
Sul, deflete à direita e segue pela montante do referido Rio 
até o ponto (R99nA) de coordenadas UTM 457331.13E ; 
7470821.99N, localizado no Rio Paraíba do Sul, deflete 
à direita e segue até o ponto (R99nB) de coordenadas 
UTM 457352.16E ; 7471093.18N, deflete à direita e segue 
até o ponto (R100n) de coordenadas UTM 458355.02E 
; 7471531.81N, deflete à direita e segue até o ponto 
(R101n) de coordenadas UTM 461251.54E ; 7471402.48N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (R101nA) de 
coordenadas UTM 461251.54E ; 7471694.97N , deflete 
à direita e segue até o ponto (R101nB) de coordenadas 
UTM 462221.78E ; 7471694.97N, deflete à direita e segue 
até o ponto (R101nC) de coordenadas UTM 462221.78E 
; 7471386.28N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R102n) de coordenadas UTM 462445.70E ; 7471400.75N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (R103n) de 
coordenadas UTM 463191.99E ; 7470772.09N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (N15) de coordenadas UTM 
463508.64E ; 7471157.58N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (N16) de coordenadas UTM 463542.89E 
; 7471437.20N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(N17) de coordenadas UTM 463471.15E ; 7471577.71N, 
deflete à direita e segue até o ponto (N18) de coordenadas 
UTM 463804.85E ; 7471436.54N, deflete à direita e segue 
até o ponto (N19) de coordenadas UTM 463941.26E ; 
7471046.29N, deflete à direita e segue até o ponto (N20) 
de coordenadas UTM 463575.24E ; 7470537.15N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (R104n) inicial, encerrando 
o perímetro com a área de 13.007.560,76m².

ANEXO II
ZONA DE CONSERVAÇÃO DE VÁRZEA 3 - (ZCV3) 
Inicia no ponto NUD (01) de coordenadas UTM 449099.19E 
; 7467597.42N, localizado na Rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo (SP132) e segue até o ponto NUD (50) de 
coordenadas UTM 449475.27E ; 7468725.98N, deflete à 
direita e segue até o ponto NUD (104) de coordenadas 
UTM 449912.24E ; 7469480.50N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (103) de coordenadas UTM 450171.87E ; 
7468400.12N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD 
(102) de coordenadas UTM 450451.92E ; 7468505.68N, 
deflete à direita e segue até o ponto NUD (101) de 
coordenadas UTM 450765.77E ; 7468126.69N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto NUD (129) de coordenadas 
UTM 450768.99E ; 7468308.03N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (128) de coordenadas UTM 451025.09E ; 
7468676.15N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(127) de coordenadas UTM 451352.64E ; 7468726.93N, 
deflete à direita e segue até o ponto NUD (126) de 
coordenadas UTM 451501.21E ; 7468567.55N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto NUD (125) de coordenadas 
UTM 451799.22E ; 7468926.78N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto NUD (124) de coordenadas UTM 
450632.98E ; 7469715.91N, deflete à direita e segue até o 
ponto NUD (123) de coordenadas UTM 451112.11E ; 
7470945.63N, deflete à direita e segue até o ponto NUD 
(122) de coordenadas UTM 451531.27E ; 7471177.29N, 
deflete à direita e segue até o ponto NUD (121) de 
coordenadas UTM 452131.59E; 7471374.05N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto NUD (120) de coordenadas 
UTM 452472.90E ; 7471681.19N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (119) de coordenadas UTM 453181.45E ; 
7470210.02N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD 
(118) de coordenadas UTM 453469.82E ; 7469883.71N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto NUD (117) de 
coordenadas UTM 453904.21E ; 7470478.17N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto NUD (116) de coordenadas 
UTM 453029.60E ; 7471314.99N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (115) de coordenadas UTM 453259.47E ; 
7471521.24N, deflete à esquerda e segue até o ponto NUD 
(114) de coordenadas UTM 452673.32E ; 7472405.00N, 
deflete à direita e segue até o ponto (R112n) de 
coordenadas UTM 453008.67E ; 7472330.03N, deflete à 
direita e segue até o ponto (R113n) de coordenadas UTM 
454052.08E ; 7471831.72N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (R114n) de coordenadas UTM 455741.73E ; 
7471427.69N, deflete à esquerda e segue até o ponto 

(R115n) de coordenadas UTM 456832.27E ; 7472336.77N, 
localizado no Ribeirão da Ponte Alta, deflete à direita e 
segue por ele até o ponto (R116n) de coordenadas UTM 
457054.41E ; 7471757.65N, localizado na Estrada 
Municipal PIN 329, deflete à esquerda e segue por ela até 
o ponto (R117n) de coordenadas UTM 462453.22E ; 
7473010.15N, segue no mesmo sentido até o ponto 
(R118n) de coordenadas UTM 463523.56E ; 7473252.57N, 
localizado na Estrada Municipal PIN 104, deflete à 
esquerda e segue por ela até o ponto (R119n) de 
coordenadas UTM 462552.05E ; 7476157.96N, localizado 
na Estrada Municipal PIN 327, deflete à esquerda e segue 
por esta Estrada até o ponto (R120n) 456178.99E ; 
7475705.57N, localizado na Estrada Municipal Jesus 
Antonio Miranda, deflete à direita e segue por ela até o 
ponto (R121n) de coordenadas UTM 453776.08E ; 
7477265.97N, deflete à direita e segue até o ponto (R122n) 
de coordenadas UTM 453937.64E ; 7477333.30N, 
localizado no Ribeirão Grande, deflete à direita e segue por 
ele até o ponto (R123n) de coordenadas UTM 455135.88E 
; 7476760.93N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R124n) de coordenadas UTM 455398.42E ; 7477279.43N, 
deflete à direita e segue até o ponto (R125n) 456387.97E ; 
7477447.78N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R126n) de coordenadas UTM 457673.73E ; 7477804.68N, 
deflete à direita e segue até o ponto (R127n) de 
coordenadas UTM 460939.82E ; 7478530.89N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (R128n) de coordenadas 
UTM 463834.49E ; 7479493.67N, localizado no limite do 
município de Potim com Pindamonhangaba, deflete à 
direita e segue pelo limite até o ponto (P57N) de 
coordenadas UTM 466630.36E ; 7472298.40N, localizado 
nos limites dos municípios de Potim, Roseira com 
Pindamonhangaba, deflete à direita e segue pelo limite do 
município de Roseira com Pindamonhangaba até o ponto 
(P1) de coordenadas UTM 463794.52E ; 7470497.59N, 
localizado no limite da faixa de 100m de largura de 
proteção permanente do Rio Paraíba do Sul com o limite 
do município de Roseira (Ribeirão dos Surdos), deflete à 
direita e segue pelo limite da faixa de 100m de largura de 
proteção permanente do Rio Paraíba do Sul até o ponto 
(R104n) de coordenadas UTM 463462.57E ; 7470008.09N, 
deflete à direita e segue pelo rio até o ponto (N20) de 
coordenadas UTM 463575.24E ; 7470537.15N, deflete à 
direita e segue pelo rio até o ponto (N19) de coordenadas 
UTM  463941.26E ; 7471046.29N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (N18) de coordenadas UTM 463804.85E 
; 7471436.54N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(N17) de coordenadas UTM 463471.15E ; 7471577.71N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (N16) de 
coordenadas UTM 463542.89E ; 7471437.20N, deflete à 
direita e segue até o ponto (N15) de coordenadas UTM 
463508.64E ; 7471157.58N, deflete à direita e segue até o 
ponto (R103n) de coordenadas UTM 463191.99E ; 
7470772.09N, deflete à direita e segue até o ponto (R102n) 
de coordenadas UTM 462445.70E ; 7471400.75N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (R101nC) de coordenadas 
UTM 462221.78E ; 7471386.29N, deflete à direita e segue 
até o ponto (R101nB) de coordenadas UTM 462221.78E ; 
7471694.97N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R101nA) de coordenadas UTM 461251.54E ; 
7471694.97N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R101n) de coordenadas UTM 461251.54E ; 7471402.48N, 
deflete à direita e segue até o ponto (R100n) de 
coordenadas UTM 458355.02E ; 7471531.81N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (R99nB) de coordenadas 
UTM 457352.16E ; 7471093.18N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (R99nA) de coordenadas UTM 
457331.13E ; 7470821.99N, localizado no Rio Paraíba do 
Sul deflete à esquerda e segue pela jusante do referido Rio 
até o ponto (R99n) de coordenadas UTM 458369.10E ; 
7470302.09N, localizado no Rio Paraíba do Sul, deflete à 
direita e segue até o ponto (AV64) de coordenadas UTM 
458390.99E ; 7470244.80N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV63) de coordenadas UTM 458211.81E ; 
7470204.33N, deflete à direita e segue até o ponto (AV62) 
de coordenadas UTM 458067.63E ; 7470195.62N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV61) de coordenadas UTM 
457915.39E ; 7470194.29N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV60) de coordenadas UTM 457728.74E ; 
7470245.42N, deflete à direita e segue até o ponto (AV59) 
de coordenadas UTM 457598.85E ; 7470311.49N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV58) de coordenadas UTM 
457444.61E ; 7470437.40N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV57) de coordenadas UTM 457299.08E ; 
7470585.41N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV56) de coordenadas UTM 457243.12E ; 7470628.37N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV55) de 
coordenadas UTM 457171.61E ; 7470655.83N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV54) de coordenadas 
UTM 457068.02E ; 7470668.65N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV53) de coordenadas UTM 
456937.85E ; 7470651.25N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV52) de coordenadas UTM 456841.60E ; 
7470635.69N, deflete à direita e segue até o ponto (AV51) 
de coordenadas UTM 456763.04E ; 7470660.55N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV50) de coordenadas UTM 
456689.92E ; 7470740.49N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV49) de coordenadas UTM 456662.19E ; 
7470822.31N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV48) de coordenadas UTM 456647.06E ; 7470852.53N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV47) de 
coordenadas UTM 456636.35E ; 7470862.60N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV46) de coordenadas 
UTM 456596.64E ; 7470872.04N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV45) de coordenadas UTM 
456553.78E ; 7470865.11N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV44) de coordenadas UTM 456519.12E ; 
7470851.27N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV43) de coordenadas UTM 456444.74E ; 7470751.82N, 
deflete à direita e segue até o ponto (AV42) de coordenadas 
UTM 456406.93E ; 7470727.90N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV41) de coordenadas UTM 456348.94E ; 
7470712.16N, deflete à direita e segue até o ponto (AV40) 
de coordenadas UTM 456314.27E ; 7470714.05N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV39) de coordenadas UTM 
456163.64E ; 7470836.79N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV38) de coordenadas UTM 456092.41E ; 
7470865.74N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV37) de coordenadas UTM 456052.71E ; 7470873.93N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV36) de 
coordenadas UTM 455995.35E ; 7470853.78N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV35) de coordenadas 
UTM 455950.60E ; 7470822.94N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV34) de coordenadas UTM 
455960.05E ; 7470788.32N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV33) de coordenadas UTM 456127.71E ; 
7470453.47N, deflete à direita e segue até o ponto (AV32) 
de coordenadas UTM 456139.68E ; 7470400.59N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV31) de coordenadas UTM 
456144.10E ; 7470333.87N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV30) de coordenadas UTM 456116.36E ; 
7470210.51N, deflete à direita e segue até o ponto (AV29) 
de coordenadas UTM 455968.38E ; 7469803.80N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV28) de coordenadas 
UTM 456306.38E ; 7469248.27N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV27) de coordenadas UTM 
456330.52E ; 7469258.31N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV26) de coordenadas UTM 456363.30E ; 
7469249.88N, deflete à direita e segue até o ponto (AV25) 
de coordenadas UTM 456461.29E ; 7469102.60N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV24) de coordenadas 
UTM 456577.98E ; 7469227.17N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV23) de coordenadas UTM 
456620.23E ; 7469302.51N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV22) de coordenadas UTM 456652.42E ; 
7469392.93N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV21) de coordenadas UTM 456651.42E ; 7469513.48N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV20) de 
coordenadas UTM 456644.37E ; 7469629.00N, deflete à 
direita e segue até o ponto (AV19) de coordenadas UTM 
456673.55E ; 7469733.48N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV18) de coordenadas UTM 456760.27E ; 
7469773.16N, deflete à direita e segue até o ponto (AV17) 
de coordenadas UTM 456843.55E ; 7469753.57N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV16) de coordenadas UTM 
456937.10E ; 7469685.26N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV15) de coordenadas UTM 456962.25E ; 
7469635.03N, deflete à direita e segue até o ponto (AV14) 
de coordenadas UTM 456995.45E ; 7469566.72N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV13) de coordenadas 
UTM 457026.63E ; 7469525.53N, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (AV12) de coordenadas UTM 
457087.36E ; 7469475.05N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (AV11) de coordenadas UTM 457187.59E ; 
7469423.06N, deflete à direita e segue até o ponto (AV10) 
de coordenadas UTM 457452.57E ; 7469253.05N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (AV09) de coordenadas 
UTM 457570.02E ; 7469391.95N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV08) de coordenadas UTM 457670.61E ; 
7469467.63N, deflete à direita e segue até o ponto (AV07) 
de coordenadas UTM 457903.52E ; 7469582.88N, deflete 
à direita e segue até o ponto (AV06) de coordenadas UTM 
458019.34E ; 7469604.93N, deflete à direita e segue até o 
ponto (AV05) de coordenadas UTM 458147.43E ; 
7469610.95N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(AV04) de coordenadas UTM 458271.90E ; 7469646.31N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (AV03) de 
coordenadas UTM 458344.60E ; 7469805.84N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (AV02) de coordenadas 
UTM 458376.79E ; 7469886.21N, deflete à direita e segue 
até o ponto (AV01) de coordenadas UTM 458532.37E ; 
7469779.27N, deflete à direita e segue até o ponto (R98nA) 
de coordenadas UTM 458595.32E ; 7469571.11N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (P49) de coordenadas 
UTM 459944.07E ; 7469401.07N, deflete à direita e segue 
até o ponto (P48) de coordenadas UTM 459787.08E ; 
7468589.67N, deflete à direita e segue até o ponto (P47) 
de coordenadas UTM 458709.05E ; 7468024.30N, deflete 
à direita e segue até o ponto (P46) de coordenadas UTM 
457542.06E ; 7467746.85N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (P45) de coordenadas UTM 456840.82E ; 
7466961.63N, deflete à direita e segue até o ponto (P44) 
de coordenadas UTM 456668.12E ; 7466961.63N, deflete 
à direita e segue até o ponto (P43) de coordenadas UTM 
456511.13E ; 7467144.85N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (P42) de coordenadas UTM 456212.84E ; 
7466951.16N, deflete à direita e segue até o ponto (P41) 
de coordenadas UTM 455919.78E ; 7466966.86N, deflete 
à esquerda e segue até o ponto (P40) de coordenadas 
UTM 454894.09E ; 7466396.26N, deflete à direita e segue 
até o ponto (P39) de coordenadas UTM 454196.05E ; 
7466247.01N, deflete à direita e segue até o ponto (P38) 
de coordenadas UTM 452533.07E ; 7466984.54N, 
localizado no limite da faixa de 100m de largura de 
proteção permanente do Rio Paraíba do Sul, deflete à 
direita e segue pelo rio até o ponto (N14) de coordenadas 
UTM 453138.53E ; 7468008.48N, deflete à direita e segue 
até o ponto (N13) de coordenadas UTM 453278.66E ; 
7468070.56N, deflete à direita e segue até o ponto (N12) 
de coordenadas UTM 453837.94E ; 7466911.04N, 
localizado no Ribeirão do Curtume, deflete à esquerda e 
segue até o ponto (N11) de coordenadas UTM 455356.72E 
; 7468158.96N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(N10) de coordenadas UTM 455448.23E ; 7469077.96N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (N09) de 
coordenadas UTM 455083.49E ; 7470176.15N, localizado 
na margem do Rio Paraíba do Sul, deflete à esquerda e 
segue pelo rio até o ponto (N08) de coordenadas UTM 
454802.65E ; 7469706.33N, deflete à direita e segue até o 
ponto (N07) de coordenadas UTM 454273.27E ; 
7470096.21N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(N06) de coordenadas UTM 453859.50E ; 7469687.11N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (N05) de 
coordenadas UTM 454167.00E ; 7468882.97N, localizado 
na margem do Rio Paraíba do Sul, deflete à direita e segue 
pelo rio até o ponto (N04) de coordenadas UTM 
453081.98E ; 7468118.10N, deflete à direita e segue até o 
ponto (N03) de coordenadas UTM 452379.63E ; 
7468259.10N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(N02) de coordenadas UTM 451943.51E ; 7467784.57N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (N01) de 
coordenadas UTM 451798.77E ; 7467192.25N, deflete à 
esquerda e segue até o ponto (P37) de coordenadas UTM 
451893.47E ; 7466935.68N, deflete à esquerda e segue 
até o ponto (P36) de coordenadas UTM 452026.04E ; 
7466535.51N, deflete à direita e segue até o ponto (P35) 
de coordenadas UTM 451732.98E ; 7466263.29N, 
localizado na confluência da Estrada do Aterrado com a 
Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP132), deflete à 
direita e segue até o ponto (P34) de coordenadas UTM 
451449.23E ; 7466100.43N, localizado no limite da faixa de 
100m de largura de proteção permanente do Rio Paraíba 
do Sul, deflete à esquerda e segue até o ponto (P33) de 
coordenadas UTM 451516.68E ; 7464925.50N, localizado 
no Ribeirão da Galega, deflete à direita e segue por ele até 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 55, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a regularização das edificações no Município 
de Pindamonhangaba, e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a 
regularização de edificações clandestinas e/ou irregulares 
localizadas em Zona Urbana do Município, com a 
concessão de anistia, nos termos desta Lei Complementar.
§ 1º Somente farão jus aos efeitos da presente Lei, as 
construções prediais que tenham sido concluídas até 30 
de novembro de 2017, devendo o interessado apresentar, 
no mínimo, 1 (um) dos itens abaixo:
a) documentação comprovando ligação e fornecimento 
de água;
b) documentação comprovando ligação e fornecimento de 
energia elétrica;
c) lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) do imóvel em questão;
d) notificação ou auto de infração lavrado pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba ou outro órgão público.
§ 2º Os levantamentos cadastrais efetuados no processo 
de recadastramento imobiliário, bem assim as imagens 
aéreas constantes dos acervos oficiais do Município 
poderão ser utilizadas para comprovação da data de que 
trata o parágrafo anterior.
§ 3º A anistia de que trata o caput deste artigo incidirá 
sobre as multas que seriam aplicadas provenientes de seu 
processo de regularização.
§ 4º Não será concedida isenção do recolhimento 
das Taxas de Licença, previstas no Código Tributário 
Municipal, relativas aos procedimentos de que trata a 
presente Lei.
§ 5º Para os fins desta lei, objetivando possibilitar a 
regularização, após análise do caso concreto, poderão 
ser dispensados os índices urbanísticos previstos na 
legislação municipal.  
Art. 2º São requisitos essenciais para concessão dos 
benefícios desta Lei: 
I – Estar o terreno localizado em Zona Urbana ou em 
Núcleo Urbano Destacado e devidamente cadastrado 
perante a Prefeitura Municipal.
II – Respeitar as normas edilícias instituídas pelo 
Loteador, quando da aprovação do Loteamento, referente 
ao uso do solo;
III – A construção ser considerada concluída.
Art. 3º Ficam excluídos dos benefícios desta lei:
I – Edificações localizadas em áreas de risco;
II - Edificações localizadas em áreas de proteção 
ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente;
III - Edificações localizadas em áreas que tenham sido 
declaradas de Utilidade Pública;
IV- Edificações que causem impactos de vizinhança e à 
ordem urbanística;
V – Edificações em áreas públicas, tais como passeios e 
vias, que interfiram no sistema viário ou na implantação 
edifícios públicos;
VI – Edificações em ruínas ou em mau estado de 
conservação;
VII – Edificações que não satisfaçam as condições 
mínimas de habitabilidade, higiene e segurança, que 
prejudiquem as construções vizinhas e também aquelas 
que não tenham condições de obter alvará ou “habite-se”, 
a critério da Administração Pública Municipal.
§1º Não será permitida a regularização de edificações 
que sejam objeto de construção e ampliação na vigência 
desta Lei.
§ 2º As construções irregulares que estiverem sob 
processo de ação demolitória não poderão ser 
beneficiadas por esta Lei. 
Art. 4º A regularização poderá ser promovida pelo 
proprietário, compromissário, concessionário, donatário 
ou possuidor diretamente ou através de procurador com 
poderes específicos.
§1º Para os fins deste artigo, o possuidor deverá 
comprovar a posse “ad usucapionem” por todos os meios 
legais cabíveis.
§2º Sem autorização judicial, não serão regularizadas 
edificações localizadas em imóvel cuja posse seja objeto 
de litígio judicial.   

Art. 5º Para promover a regularização é necessária 
apresentação de um requerimento padrão, instruído com 
os seguintes documentos:
I – Cópia simples do RG e do CPF;
II – Procuração específica com firma reconhecida, se for 
o caso;
III – Tratando-se de pessoa jurídica, cópia simples do 
comprovante de inscrição no CNPJ e Contrato Social 
(pessoa jurídica);
IV – cópia simples do carnê de IPTU;
V – cópia simples da matrícula , transcrição do imóvel, 
escritura pública de compra e venda, cessão de direitos 
possessórios ou outro instrumento, público ou particular 
de transmissão de bem imóvel, caso o requerente não 
seja o titular da matrícula ou transcrição
VI - Certidão de Uso do Solo, excetuando-se os casos de 
uso residencial unifamiliar;
VII - Laudo Técnico atestando as condições de 
habitabilidade do imóvel, assinado pelo mesmo 
profissional responsável pelo projeto e proprietário, nos 
termos da legislação vigente sobre a matéria, conforme 
modelo Anexo 1;
VIII – 01 (uma) via do projeto, devidamente assinada 
pelo(s) proprietário(s) ou representante legal, e por 
profissional legalmente habilitado com prova de 
responsabilidade técnica, ART no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU).  
IX– Relatório Fotográfico com 04 (quatro) fotos 10x15 
de quatro ângulos externos da construção, ou mais 
se necessária, devendo uma delas ser de fachada, 
obrigatoriamente assinado pelo mesmo profissional 
responsável pelo projeto e proprietário, conforme modelo 
Anexo 2;
X- Termo de Declaração e Responsabilidade para 
regularização (Anexo 3).
XI – Declaração (Anexo 4) , se necessário
§ 1º Após análise prévia serão solicitadas 05 (cinco) vias 
do projeto. 
§ 2º A critério da Secretaria de Infraestrutura e 
Planejamento poderão ser exigidos outros documentos 
e exigências necessárias à regularização, bem como 
a aprovação perante os órgãos federais, estaduais e 
municipais, quando o caso assim o exigir.

Art. 6º Durante o procedimento de regularização, as 
exigências feitas pelo Município deverão ser cumpridas no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data da ciência do interessado, sob pena de arquivamento 
do pedido.
Parágrafo único. Após arquivado o pedido, o interessado 
poderá ingressar com nova solicitação de regularização, 
respeitados os prazos e critérios dispostos na presente 
Lei Complementar, facultando-se o desentranhamento 
de eventuais documentos arquivados, que deverão ser 
substituídos por cópias.
Art. 7º Para verificar a veracidade das informações, a 
Prefeitura Municipal poderá, a qualquer tempo, determinar 
vistoria na edificação.
Art. 8º A regularização das edificações nos termos desta 
Lei não implicará na permissão do uso irregular ou 
desconforme da edificação que deverá obedecer aos 
procedimentos vigentes para o devido licenciamento do 
uso praticado, de conformidade com a legislação de uso 
e ocupação do solo.
Art. 9º  Para a regularização de que trata a presente Lei, 
será concedida o Habite-se se a construção apresentar 
condições mínimas de habitabilidade, sobretudo, em 
relação à existência e funcionamento de instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitárias, colocação de portas 
e janelas, vidro e execução de barra impermeável, 
certificada pelo profissional habilitado responsável pela 
regularização, caso contrário , será concedido o Alvará de 
Regularização.

Art.10  Aprovado o respectivo projeto de regularização 
e comprovada a quitação das taxas exigíveis aos 
procedimentos de que trata esta lei, será expedido o 
Alvará de Regularização e o Habite-se.
Art. 11 O prazo de vigência desta lei será de 6 (seis) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério do Chefe do Executivo.
Art. 12 As despesas decorrentes com a aplicação desta lei 
onerarão verbas próprias do Orçamento Municipal.
 Art. 13 Esta Lei Complementar entra em vigor 60 
(sessenta) dias a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                                           

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de 
Negócios Jurídicos em 21 de dezembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei Complementar 03/2017

ANEXO I
(Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017)
DECLARAÇÃO
 (faixas de alargamento)

Proprietário: ___________________________________
________________________________
RG: __________________________________ CPF: ___
________________________________
Endereço da Obra: ______________________________
________________________________
______________________________________________
_______________________________

Na qualidade de proprietário do imóvel supracitado declaro 
estar ciente que a Rua/Avenida _____________________ 
é objeto de alargamento conforme o artigo 59 da Lei 
Complementar nº 09/2008 (Código de Edificações) e 
que estarei isento de qualquer indenização por parte da 
Municipalidade, caso a ação seja efetivada. 
Pindamonhangaba, ____ de ______________ de ____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

  LEI COMPLEMENTAR Nº 57, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei Complementar nº 48, de 16 de dezembro de 2014, que institui a Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e dá outras providencias.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Altera parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 48, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação.
“Parágrafo único: .O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia destinada à iluminação 
de vias, logradouros, praças e monumentos, compreendendo também o completo custeio da instalação, manutenção, 
melhoramento, modernização, eficientização e expansão e gestão da rede de iluminação pública.”
Art. 2º   Altera o art. 4º da Lei Complementar nº 48, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido 
dos §§ 1º e 2º:
“Art 4º A base de cálculo da CIP é uma alíquota da tarifa aplicada a iluminação pública no município que define o valor a 
ser arrecado por faixa de consumo.
§1º A tarifa de energia citada neste Artigo será composta pela Tarifa de Iluminação somada aos impostos cobrados 
considerando a bandeira tarifária vigente mês a mês conforme definido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica, conforme se observa na tabela abaixo como exemplo:

o ponto (P32) de coordenadas UTM 451332.94E ; 
7464602.10N, localizado no cruzamento do Ribeirão da 
Galega com a Estrada de Ferro Campos do Jordão 
(E.F.C.J.), deflete à direita e segue por ela até o ponto 
(P31) de coordenadas UTM 447634.85E ; 7464888.27N, 
deflete à esquerda e segue até o ponto (P30) de 
coordenadas UTM 446906.86E ; 7464941.79N, deflete 
à direita e segue até o ponto (R97n) de coordenadas 
UTM 447220.38E ; 7465143.64N, deflete à direita e 
segue até o ponto (R96nA) de coordenadas UTM 
449578.56E ; 7465030.18N, deflete à direita e segue 
até o ponto (R96n) de coordenadas UTM 450769.43E ; 
7464860.75N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R95nB) de coordenadas UTM 451318.74E ; 
7464890.50N, deflete à esquerda e segue até o ponto 
(R95nA) de coordenadas UTM 451248.43E ; 
7466274.34N, localizado no Rio Paraíba do Sul, deflete 
à esquerda e segue pelo rio até o ponto (R95n) de 
coordenadas UTM 450467.18E; 7466922.47N, deflete 
à esquerda e segue pelo rio até o ponto (R95n) de 
coordenadas UTM 450467.18E ; 7466922.47N, deflete 
à esquerda e segue pelo Rio Paraíba do Sul e seu 
meando até o ponto NUD (03) de coordenadas UTM 
449472.51E ; 7467279.10N, deflete à direita e segue 
até o ponto NUD (02) de coordenadas UTM 449507.92E 
; 7467405.06N, localizado na Rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo (SP-132), deflete à esquerda e segue por 
essa rodovia até o ponto inicial NUD (01) de 
coordenadas UTM 449099.19E ; 7467597.42N,  
encerrando o perímetro a área de  75.046.327,24m².

Assinatura do Proprietário do Imóvel
ANEXO II
(Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017)

LAUDO TÉCNICO
Eu , ___________________, (profissão) , atesta que o 
imóvel em processo de regularização, cuja sigla cadastral 
nº ________, de propriedade de  __________________, 
localizado à Rua/AV _______________, nº _____ bairro 
______________, na cidade de Pindamonhangaba, 
NÃO se situa em área de risco , área de preservação 
permanente , área de proteção  ambiental ou várzeas. 
Atesta também que o imóvel NÃO é considerado utilidade 
pública, NÃO causa impacto de vizinhança e ordem 
urbanística, NÃO está em área pública (calçada e vias) e 
em ruínas  ou mau estado de conservação.
Pindamonhangaba, ____ de ______________ de ____.
__________________________________
Responsável Técnico
Nome/nº ART ou RRT/CREA /CAU

ANEXO III
(Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Proprietário: ____________________________________
_____________________________
RG: ___________________________________    CPF: 
______________________________
Endereço da Obra: ______________________________
______________________________
______________________________________________
______________________________

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Declaramos para os devidos fins de direito, inclusive nas 
esferas cível e penal, que as fotos apresentadas retratam 
fielmente a construção já executada, bem como ter pleno e 
total conhecimento das infrações e penalidades.
Pindamonhangaba, ____ de ______________ de ____.

__________________________________
Responsável Técnico
Nome/nº ART ou RRT/CREA /CAU
__________________________________
Assinatura do Proprietário do Imóvel

ANEXO IV
(Lei Complementar nº 55, de 21 de dezembro de 2017)
 
TERMO DE DECLARAÇÃO E RESPONSABILIDADE
 (REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO) 
_____________________________________________
_______, CREA/CAU nº ___________________ abaixo 
assinado, responsável pela elaboração do Projeto da 
obra localizada à Rua/Av. _______________________, 
nº _______, Lote _____, Quadra ______, Sigla 
Cadastral nº _______________, bairro/loteamento 
_____________________________, declara para os 
devidos fins de direito, inclusive nas esferas cível e penal, 
que o projeto apresentado retrata fielmente a construção 
já executada, bem como ter pleno e total conhecimento 
das infrações e penalidades.
 
Pindamonhangaba, ___de _____________ de _____.
 __________________________________
Proprietário:
Nome/CPF
 
_____________________________
Responsável Técnico:
Nome/Nº ART ou RRT/CREA/CAU

§2º O valor mensal da cip a ser cobrado será o resultado em moeda corrente, da multiplicação da alíquota de cada 
faixa pela tarifa IP B4a conforme a bandeira mensal definida pela ANEEL. O valor da tarifa considera o preço da tarifa 
estabelecida pela ANEEL renovada anualmente, somado ao imposto TUSD.”
Art. 3º O art. 5º e seus parágrafos da Lei Complementar 48, de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 50 As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme  a classe de consumidores, conforme a saber:

§ 1º O valor da contribuição de energia elétrica será lançado individualmente, definido de acordo com a tabela abaixo, 
indicando as alíquotas por faixa de consumo em cada classe de consumo:

§2º Para fins de cálculo consideram-se isentas as classes:
a) iluminação pública;
b) Poder Público; e 
c) residencial cadastrado como baixa renda nos bancos de dados da distribuidora de energia.

§3º Estão isentos os consumidores da classe/categoria de baixa renda, conforme cadastro da Concessionária de Energia 
Elétrica, de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ou órgão regulador que vier a 
substituí-la “

 Art. 4º Fica acrescido a Lei Complementar nº 48, de 2014, o art. 6º-A e §§1º, 2º, 3º e 4º, com a seguinte redação:
“Art. 6º-A O convênio ou contrato a que se refere o art. 6º e seu § 1º deverá, obrigatoriamente, prever repasse imediato do 
valor arrecadado pela concessionária ao Município, retendo apenas os valores da taxa de administração a ser negociada 
entre o município e a distribuidora de energia local se a mesma vier a existir.

§ 1º Em fevereiro de cada ano, a distribuidora de energia local, deverá indicar as unidades consumidoras que apresentarem 
faturas de energia não pagas e os valores de CIP não pagos, a que se refere o "caput" deste artigo, será inscrito em 
Dívida Ativa do município.

§ 2º Servirá como título hábil para a inscrição:

I. A comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os elementos previstos no art. 
202 e incisos do Código Tributário Nacional;
II. A duplicata da fatura de energia elétrica não paga;
III. Outro documento que contenha os elementos previstos no art. 202 e incisos do Código Tributário Nacional.

§ 3º Os valores da CIP não pagos no vencimento, serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos 
termos estabelecidos pela distribuidora de energia quando de seu repasse ao município.

§ 4º Os valores da CIP, apontados no art. 5º, serão atualizados anualmente, conforme aprovação de aumento tarifário 
definido pela ANEEL.

Art. 5º Fica acrescido a Lei Complementar 48, de 2014, o art. 6º-B e §§1º e 2º com a seguinte redação:

“Art. 6º-B Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e administrado pela Secretaria 
da Fazenda Municipal, para garantir o pagamento de investimentos e financiamentos a serem utilizados única e 
exclusivamente no parque de iluminação pública em sua expansão, reforma, modernização, eficientização e gestão e 
na garantia de pagamento, no caso da implantação de uma parceria público privada de gestão do parque de iluminação 
pública.

§ 1º Para o Fundo deverão ser destinados os recursos arrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação 
pública previstos nesta Lei e a CIP assim como este fundo poderão ser usados como garantia a contratos e financiamentos 
desde que sejam específicos para utilização na iluminação pública em sua expansão, reforma, modernização, 
eficientização e gestão.

§ 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar a conta garantidora que receberá os recursos da CIP.”
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de dezembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/ Projeto de Lei Complementar 02/2017

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 173/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA 
S/A, responsável pelo imóvel, situado a rua HELENA SALGADO CESAR, CASA NR. 66, BAIRRO MOMBAÇA, inscrito 
no município  sob a sigla SO110517028000, QUADRA 15, LOTE 465, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 184/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) TAKANOLI TOKUNAGA, responsável pelo 
imóvel, situado a rua  MANOEL CEMBRANELLI, S/NR. , BAIRRO QUADRA COBERTA - GALEGA, inscrito no município  
sob a sigla SO110705013000, QUADRA D, LOTE 04, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 185/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário), Sr. (a) ANA LUIZA DE BARROS, responsável pelo 
imóvel, situado a rua  HELENA SALGADO CESAR, S/NR. , BAIRRO MOMBAÇA , inscrito no município  sob a sigla 
SO110517040000, QUADRA 15, LOTE 477, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração


