
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – 
DESFILE SETE DE SETEMBRO 2018

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração 
– Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, 
torna pública a convocação de pessoas interessadas em comercializar pipoca 
(pipoca, água, refrigerante e suco), algodão doce e balões no desfi le cívico-militarem 
celebração à Independência do Brasil.

O desfi le cívico-militar será realizado no dia07 de setembro 2018, na Avenida 
Albuquerque Lins – Centro, sendo aberto ao público em geral.Serão disponibilizados 
06 (seis) espaços fi xosdestinados à pipoqueiros,4 (quatro) vagas para ambulantes de 
algodão doce e 2 (duas) vagas para ambulantes de balãoa serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

a) Os interessados as vagas acima devem estar com a documentação regulamentada 
com a Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;

b) O interessado deverá comprovar que mantém residência fi xano município de 
Pindamonhangaba.

1 – Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços 
para ambulantes no desfi le cívico-militar de 2018, deverão ser feitasnos dias 23 
a 27 de agosto de 2018, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00.

1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar 
nos eventos;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, 
constando a opção que deseja realizar a venda;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores 
de 18 anos;

1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de pipoca (pipoca, água, suco e refrigerante), 
balões e algodão doce nosdesfi le cívico-militar 2018, no endereço supracitado, 
sendo a localização dos locais para venda, demarcada pela Administração Pública e 
defi nidas por sorteio público. 
2.1.1 – Não serão liberadas licenças para vendedores ambulantes de qualquer tipo 
de produto em qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / próximas ao 
local do evento em um raio de 500m, incluindo praça Sete de Setembro;

2.2 – A venda de bebidas (água, suco e refrigerante) será feita exclusivamente pelos 
pipoqueiros.

2.3 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito 
a autuação e cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.

2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do 
especifi cado, sob pena de aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: 
amplifi cadores, aparelhos de som,TVs,DVDs, etc. 
2.4.2 – Não será permitida a montagem de tendas / barracas.

2.5 – O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o desfi le cívico-militar na Avenida Albuquerque Lins (Centro) 
no dia 07/09/2018;
2.5.1 – Évedado o comércio na Praça Sete de Setembro

2.6 – O horário de comercialização em hipótese alguma poderá ultrapassar o período 
de 30 (trinta) minutos após o fi nal do desfi le.

2.7 – É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas;

2.8 – Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida 
pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;

2.9 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o 
exercício por procuração ou preposto;

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença 
dos interessados no dia 29/08/18 no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, às 15h00;
3.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30 (trinta) minutos de antecedência 
para identifi cação;

3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante 
recebido pelo setor de Protocolo no momento da inscrição;

3.3 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 6 os pipoqueirose a localização 
dos mesmos que irão exercer a atividade durante o desfi le cívico-militar;

3.4 – O mesmo será válido para as 2 (duas) vagas de vendedores de balão e as 4 
(quatro vagas) de vendedores de algodão doce;

3.5 –Na ocasião, serão sorteados 1(um) suplente para cada modalidade de venda, 
caso haja desistência dos sorteados;

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias03 e 04 de Setembrodas 8h00 
às 16h00, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Posturas no Paço 
Municipal;

4.2 – A taxa cobrada será única e de acordo com os produtos comercializados pelo 
vendedor, sendo elas:

a) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para 
Pipoca. R$ 90,18.
b) 0,5 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para 
Algodão doce e balões. R$ 45,09.

4.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 04/09/18 acarretará na perda da 
vaga e convocação dos suplentes;

4.5 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 05/09/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 06/09/17;

4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais

5.1 – Os vendedores de balão e algodão doce não terão ponto fi xo, somente a área 
de atuação expressas e defi nidas por sorteio.

5.2 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas;

5.3 – Não serão feitas trocas de localização dos pipoqueiros, salvo motivo de força 
maior, devidamente expresso pela fi scalização;

5.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.5.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.5.2 – Venda de bebidas ou outros produtos em vasilhame de vidro;
 5.5.3 – Venda de bebida alcoólica;
 5.5.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;

5.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 
Administração ou a quem for delegado competência expressa.

6 – Cronograma 
 

  Data Horário 
Inscrição 23 a 27/ago das 8h às 17h 
Sorteio 29/agosto 15h00 
Entrega das licenças aos 
sorteados 03 a 04/set das 8h às 16h 
Contato com eventuais 
suplentes 04 e 05/set - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 05e06/set vide item 4.5 

 
 

João Henrique Ferrari Gontijo 
Diretor do Departamento de Administração 

 
 

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e comunicação, a empresa GAZZO & GAZZO LTDA-ME, 
estabelecida na Rua dos Andradas, nº 204-Centro, CONVOCA seu funcionário CÉSAR ROBERTO 
V. DA SILVA, portador do CTPS nº 047440/00419, a comparecer na sede da referida empresa, no 
prazo de 72 horas, sob pena de confi gurar ABANDONO DE EMPREGO, sujeito ás penalidades do 
art. 482 da CLT, o que importará em seu desligamento desta empresa.

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO 2 col pór 2 cm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DE 

ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II.
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Adquirentes e/ou proprietários de 
lotes do Loteamento Colonial Village II, conforme previsão estatutária, vem, pela presen-
te, convocar Vossas Senhorias para a Assembleia EXTRAORDINARIA, nos termos adiante.
  Art. 1º- Ficam convidados todos os adquirentes de lotes, ou proprietários de lotes in-
teressados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO 
DE ADQUIRENTES E/OU PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE 
II, nos termos do artigo 4º do Estatuto Social desta Associação, a ser realizada no dia 30 
de AGOSTO de 2018, com início às 19:30 horas, em primeira convocação, com a presença 
de 50% + 1 dos proprietários e/ou adquirentes de lotes do Condomínio Colonial Village 
II ou 20:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes,  a ser 
realizada local Rua Chafariz, nº 261 – Colonial Village II – Pindamonhangaba – SP  a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
01 – Aprovação de benfeitorias e melhorias na área de segurança 
02 – Aprovação do novo valor “reajuste” da contribuição mensal para a Associação; 
03 – E demais proposições surgidas na assembleia.
Art. 2º- Os associados que não puderem comparecer poderão ser representados por pro-
curadores com poderes específicos para tanto, nos termos do artigo quarto do estatuto.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.

RUBENS FREIRE GONÇALVES - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.544, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 410/2018-DRH/Disciplinares, Resolve 
Alterar a composição da comissão a seguir indicada que passa a vigorar como: Danilo 
Cesar Antonio Santos (Presidente), Lucyani Villela Monteiro Moreira e Débora Helena 
Gonçalves (Membros):
- Processo Administrativo Disciplinar 013/2017 – Processo 29885/2013
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.540, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 15 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.538, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2017 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 07 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.537, DE 06 DE AGOSTO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da 
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2017 para dar continuidade à 
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 04 de agosto 
de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de agosto de 2018.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de agosto 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.535, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, 
NOMEIA os servidores: Carolina Florença Marcondes de Souza (Presidente), Douglas 
Marcelo da Silva e André Alves de Souza (membros), para comporem a comissão de 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Luciano 
Lourenço dos Santos, ajudante, matrícula 632600, lotado na Subprefeitura de Moreira 
César, para apurar ingestão de bebida alcoólica durante o horário de trabalho ou apresentar-
se ao serviço sob sua infl uência, conforme relatado no Processo Interno nº 12429/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.065, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Retifi ca a Portaria Geral nº 4.924, de 20 de setembro de 2017, que altera a Portaria 
Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, que institui a Comissão para acompanhamento 
das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite “Viva Leite”.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º  Retifi car a Portaria Geral nº 4.924, de 20 de setembro de 2017, no Titular do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para  que 
conste:

III- ... 
Titular:  Carla Henriete Bevilacqua Piccolo – RG 34.848.252-8
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

 Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos                                              

Secretária de Saúde e Assistência Social              
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.060, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal n.º 5.491, de 29 de janeiro de 2018, resolve NOMEAR 
os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Seleção de 
Chamamento Público:

PRESIDENTE DA COMISSÃO
- Luciana de Oliveira Ferreira - Diretora do Departamento Pedagógico

MEMBROS
- Rosemeire de Oliveira Nascimento – Diretora do Departamento Administrativo
- Ana Silva Gonçalves de Albuquerque – Gestora Regional de Educação Básica
- Ione de Almeida Barbosa – Gestora Regional de Educação Básica
- Miriam Alves da Silva – Gestora Regional de Educação Básica
- Roselaine Moreira de Almeida – Gestora Regional de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.059, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 
2014 e no Decreto Municipal n.º 5.491, de 29 de janeiro de 2018, resolve NOMEAR 
os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Chamamento Público:
PRESIDENTE DA COMISSÃO
- Luciana de Oliveira Ferreira - Diretora do Departamento Pedagógico

MEMBROS
- Rosemeire de Oliveira Nascimento – Diretora do Departamento Administrativo
- Ana Silva Gonçalves de Albuquerque – Gestora Regional de Educação Básica
- Ione de Almeida Barbosa – Gestora Regional de Educação Básica
- Miriam Alves da Silva – Gestora Regional de Educação Básica
- Roselaine Moreira de Almeida – Gestora Regional de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.058, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. José Mauro Silva de Souza, Gerente de 
Unidade, para substituir a Gerente de Unidade, Sr.ª Kelly Emerlinda Suttani Correa, 
durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 11 de julho a 30 de 
julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
11 de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.051, DE 18 DE JULHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu 
artigo 4º, alterada pela Lei nº 5.230, de 02 de agosto de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.028, de 11 de junho de 2018 
que compõe o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2018/2020, no 
representante a seguir indicado que passa a vigorar:
“I – DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO            
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
. . . 
Suplente:   Juliana Alves Barbosa”
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de julho de 2018.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que 
se encontra disponível para Venda, no Polo Regional do Vale do Paraíba, 30 (Trinta) 
Bovinos, as 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2018, na Avenida Manoel César 
Ribeiro n.1920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 
3642-1164/ 3642-1812. Havendo mais de um interessado o critério de desempate 
será a melhor oferta. Processo SAA: 10.380/2018

Edital dE convocação dE rEvisão Estatutária

A Associação Cultural Controvérsias, entidade sem fins lucrativos, representada neste 
ato pelo Exmo. Senhor Presidente Adbailson Wellington Moreira dos Santos, convoca 
seus membros para assembleia para revisão estatutária, a ser realizada, em caráter 
extraordinário, no dia 28 de agosto de 2018. A eleição será feita às 18 horas na sede 
administrativa da Associação Cultural Controvérsias, na Rua Aloísio Ivahy Dantas da 
Gama, n°76, Santana - Pindamonhangaba - São Paulo. Adbailson Wellington Moreira 
dos Santos - Presidente. Thatiane da Rosa Lopes Reis – Secretária.

Edital rEvisão Estatutária  2 colunas por 3 cm
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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DECRETO Nº 5.546, DE 06 DE JULHO DE 2018.
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N.º 3.358, DE 24 DE SETEMBRO DE 1997, 
INSTITUI O PROGRAMA CIDADE FLORIDA E ESTABELECE REGRAS PARA 
A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO COM PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS DA INICIATIVA PÚBLICA OU PRIVADA, NO ÂMBITO DO REFERIDO 
PROGRAMA.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal n.º 3.358, de 24 de setembro de 
1997, 
D E C R E T A:
Art. 1º Fica regulamentada a aplicação da Lei Municipal n.º 3.358, de 24 de setembro 
de 1997, instituindo neste Município o Programa Cidade Florida com o objetivo 
de viabilizar ações do Poder Público Municipal e da sociedade civil visando o 
aprimoramento de serviços de manutenção, bem como a conservação e execução 
de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de praças, rotatórias e canteiros 
(centrais e laterais) do Município que estejam sob administração do Poder Executivo 
Municipal.
Art. 2º O Programa Cidade Florida tem por objetivo:
I – aprimorar os serviços de manutenção e conservação de praças, rotatórias, e 
canteiros municipais;
II – priorizar a recuperação da paisagem urbana e a manutenção da biodiversidade 
existente no Município de Pindamonhangaba;
III – aperfeiçoar as condições de uso dos espaços públicos e entornos, com melhorias 
da iluminação, limpeza e segurança destes locais;
IV – incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano que atenda as 
melhores práticas de preservação ambiental e de qualidade de vida da população;
V – incentivar e viabilizar ações para a conservação, manutenção e execução de 
melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de praças, rotatórias e canteiros 
centrais e laterais municipais.
Art. 3º O Programa Cidade Florida será coordenado pelo Departamento de Meio 
Ambiente.
Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária constituir comissão para avaliação de projetos apresentados no âmbito 
deste programa, que será composta por 2 (dois) representantes, sendo um titular e 
um suplente, de cada um dos seguintes órgãos:
I – Departamento de Meio Ambiente;
II – Departamento de Serviços Municipais;
III – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento;
IV – Departamento de Trânsito.
§ 1º Os representantes dos órgãos relacionados no “caput” deste artigo serão 
indicados pelos titulares das Secretarias e designados por ato do Prefeito Municipal.
§ 2º A Comissão poderá convidar representantes de órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal para participar de suas reuniões, que poderão 
opinar sobre os temas em discussão, no âmbito de suas competências.
Art. 5º O Secretário Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária fi ca autorizado a celebrar termos de cooperação visando a conservação, 
a execução e a manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas em 
praças, rotatórias e canteiros centrais e laterais, que se encontrem sob administração 
do Poder Executivo Municipal.
§ 1º É permitido a participação espontânea de pessoas físicas e pessoas jurídicas 
no Programa Cidade Florida, tendo como contrapartida a autorização desta 
municipalidade para implantação de placas indicativas de cooperação no referido 
local alvo do termo de cooperação celebrado, em número e modelo conforme padrão 
estabelecido neste decreto.
§ 2º Como forma de compensação ambiental gerada pela supressão de indivíduos 
arbóreos licenciados junto ao Município, também é permitido a participação de 
pessoas físicas e pessoas jurídicas no programa, sendo esta uma forma optativa 
de compensação acordada entre as partes, não estando, neste caso, incluída a 
implantação de placas indicativas de cooperação.
§ 3º Estão impedidos de participar do presente programa:
I – Servidores públicos efetivos e servidores públicos ocupantes de cargo em 
comissão ou funções de confi ança, seja na Administração Pública Municipal Direta 
ou Indireta;
II – Agentes Políticos;
III – Pré-candidatos e candidatos a cargo eletivo, no ano em que se realizam as 
eleições.
§ 4º A instrução, análise, celebração, controle e fi scalização dos termos de 
cooperação que tenham por objeto as áreas referidas no “caput” deste artigo serão 
de responsabilidade do Departamento Municipal de Meio Ambiente.
Art. 6º As pessoas físicas e as pessoas jurídicas interessadas em celebrar termos 
de cooperação deverão apresentar requerimento junto ao Setor de Protocolo do 
Município de Pindamonhangaba, que será remetido ao Departamento Municipal de 
Meio Ambiente, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I – descrição da proposta de manutenção e serviços que pretenda realizar;
II – descrição da proposta de melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, a serem 
implantadas, devidamente instruída com projetos, plantas, croquis, cronogramas e 
outros documentos pertinentes;
III – intenção do período de vigência da cooperação, sendo o prazo mínimo de 1 ano 
e máximo de 5 anos.
§ 1º Tratando-se de pessoa física, o requerimento deverá ser instruído com:
I – cópia do documento de identidade;
II – cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III – cópia do comprovante de residência.
§ 2º Tratando-se de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser instruído com:
I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou decreto de 
autorização para funcionamento, conforme o caso;
II – cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
III – cópia do documento de identidade e cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF – do representante da pessoa jurídica que detenha poderes para fi rmar 
o termo de cooperação.
Art. 7º Recebido o requerimento, caberá à Comissão, formada conforme art.4º, §1º, 
avaliar a conveniência da proposta e verifi car o cumprimento dos requisitos previstos 
neste decreto e na legislação aplicável.
Art. 8º No prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do requerimento, o 
Departamento Municipal de Meio Ambiente expedirá comunicado destinado a dar 
conhecimento público da proposta de cooperação, contendo o nome do proponente 
e o objeto da cooperação.
§ 1º O comunicado deverá ser publicado no Diário Ofi cial da Cidade.
§ 2º Será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da referida publicação, 
para que outros eventuais proponentes possam manifestar seu interesse quanto ao 
mesmo objeto.
§ 3º Na hipótese de manifestação de interesse pelo mesmo objeto no prazo 
estabelecido no § 2º deste artigo, o novo proponente terá prazo de 10 (dez) dias úteis 
para apresentar a documentação referida no artigo 6º deste decreto.
Art. 9º Expirado o prazo de que trata o § 2º do artigo 8º deste decreto ou, na hipótese 
de requerimento de outros interessados, transcorrido o prazo de seu § 3º, a Comissão 
apreciará os pedidos recebidos, consultados, sempre que necessário, os órgãos 
competentes, e analisará a viabilidade das propostas.
§ 1º Havendo mais de um interessado no objeto, será aprovado o pedido que melhor 
atender ao interesse público, destacando que a decisão pela escolha do projeto 
deverá ser devidamente motivada.
§ 2º Não serão admitidas propostas que resultem em restrição de acesso à área 
objeto da cooperação ou que impliquem alteração de seu uso.
§ 3º O prazo máximo para a análise pela Comissão será de 60 (sessenta) dias, 
contados do recebimento do último requerimento sobre a mesma área.
Art. 10 Após a celebração, deverá ser dado conhecimento público ao termo de 
cooperação, através de publicação no Diário Ofi cial da Cidade, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura.
Art. 11 Os termos de cooperação terão prazo máximo de validade de 5 (cinco) anos, 
contados da data de sua assinatura.
§ 1º Findo seu prazo de validade, os termos de cooperação não serão renovados 
automaticamente, devendo eventual novo pedido atender integralmente o disposto 
neste decreto.
§ 2º Os termos de cooperação conterão cláusula expressa sobre a responsabilidade 
do interessado quanto às infrações ambientais.
Art. 12 Será parte integrante do termo de cooperação a permissão outorgada pelo 
poder executivo municipal consistente na instalação de placas indicativas, as quais 
deverão ser dispostas nos espaços públicos alvo do respectivo termo.
§ 1º as placas indicativas deverão seguir os seguintes parâmetros técnicos:
I – para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura inferior a 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de, 01 (uma) placa 
indicativa para cada 800m (oitocentos metros) lineares de extensão ou fração, com 
dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,95m (noventa 
e cinco centímetros) de altura, afi xada à altura de 0,15m (quinze centímetros) do solo, 
podendo ser utilizadas ambas as faces da placa indicativa; as placas das dimensões 
acima apresentadas deverão conter espaço reservado de 0,10m (dez centímetros) 
de altura em sua parte inferior onde deverão ser inseridos, o brasão do Município 
de Pindamonhangaba (ANEXO IV) à esquerda e a logomarca do “Programa 
Cidade Florida” (ANEXO V) à direita, devendo conter, ainda, em sua parte superior, 
espaço próprio com 0,05m (cinco centímetros) de altura, destinado a ser inseridos 
dados pertinentes a celebração do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto 
autorizativos, número do termo de cooperação e período de abrangência deste, em 
fonte e tamanho compatível com a referida placa,  conforme modelo apresentado 
no ANEXO I deste Decreto. Será ainda permitida a instalação de placas extras, nas 
mesmas medidas e padrões apresentados acima, de acordo com as propostas de 
implantação de benfeitorias apresentados pelo proponente do termo, de acordo com 
avaliação da Comissão, não devendo, em hipótese alguma, o número de placas 
superar a quantia de 01 (uma) placa a cada 200m (duzentos metros) lineares de 
extensão;
II – para os canteiros centrais ou laterais de vias públicas com largura inferior a 
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) em que não seja possível, ou apresente 
inconveniência à instalação das placas indicativas de cooperação conforme 
dimensões e modelo apresentado (ANEXO I), poderá, como alternativa, ser utilizada 
placa indicativa com dimensões máximas de 0,40m (quarenta centímetros) de largura 
por 1,45m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura, afi xada à altura de 
0,15m (quinze centímetros) do solo, sendo possível a utilização de ambas as faces da 
placa indicativa; as placas das dimensões acima apresentadas deverá conter espaço 
reservado de 0,10m (dez centímetros) de altura em sua parte inferior onde deverá ser 
inserido, o brasão do Município de Pindamonhangaba, e em sua parte superior deverá 
ser reservado espaço de 0,15m (quinze centímetros) de altura, onde os 0,05m (cinco 
centímetros) iniciais serão destinados à inserção de dados pertinentes à celebração 
do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto autorizativos, número do termo de 
cooperação e período de abrangência deste, em fonte e tamanho compatível com a 
referida placa, e os 0,10m (dez centímetros) subsequentes utilizados para a inserção 
da logomarca do “Programa Cidade Florida”,  conforme modelo apresentado no 
ANEXO II deste decreto.
III – para praças, rotatórias e áreas verdes, com ou sem denominação ofi cial, e 
canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura igual ou maior que 1,50m (um 
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metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de 01 (uma) placa com 
dimensões máximas de 0,90m (noventa centímetros) de largura por 0,70m (setenta 
centímetros) de altura, afi xada à altura de 0,30m (trinta centímetros) do solo, a cada 
1500m² (hum mil e quinhentos metros quadrados) ou fração, podendo ser utilizadas 
ambas as faces da placa indicativa; as placas das dimensões acima apresentadas 
deverão conter espaço reservado de 0,10m (dez centímetros) de altura em sua parte 
inferior onde deverão ser inseridos o brasão do Município de Pindamonhangaba 
(ANEXO IV) à esquerda, e a logomarca do “Programa Cidade Florida” (ANEXO V) 
à direita, devendo conter, ainda, em sua parte superior, espaço próprio com 0,05m 
(cinco centímetros) de altura, destinado à inserção de dados pertinentes à celebração 
do termo de cooperação, tais como Lei e Decreto autorizativos, número do termo 
de cooperação e período de abrangência deste, em fonte e tamanho compatível 
com a referida placa,  conforme modelo apresentado no ANEXO III deste decreto. 
Será, ainda, permitida a instalação de placas extras, nas mesmas medidas e padrões 
apresentados acima, de acordo com as propostas de implantação de benfeitorias 
apresentados pelo proponente do termo, de acordo com avaliação da Comissão.
§ 1º As placas indicativas de cooperação citadas neste artigo deverão ser 
confeccionadas em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm 
(dois milímetros), pintadas integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, 
seguindo modelo esquemático de medidas de barras conforme apresentadas nos 
referidos anexos. Não poderão, em hipótese alguma, serem utilizados materiais não 
similares ao especifi cado anteriormente para a confecção das referidas placas, tais 
como: madeira, cerâmica, fi bra de vidro, entre outros.
§ 2º. As entidades, de cunho social, educacional ou ambiental, sem fi ns lucrativos, 
sediadas no Município de Pindamonhangaba que possuam logotipos, logomarcas, 
totens, ou quaisquer outros tipos de identifi cação visual, que tenham a intenção de 
participar no programa, poderão apresentar como alternativa à colocação das placas 
acima descritas, mobiliário institucional ou publicitário da entidade de tamanho 
compatível com aqueles apresentados neste artigo, devendo esta proposta ser 
submetida à deliberação e aprovação da comissão de avaliação de projetos.
Art. 13 As placas indicativas de cooperação deverão manter obrigatoriamente 
os padrões e layouts indicados pelo Município de Pindamonhangaba de forma a 
estabelecer padronização e caracterizar identidade visual nos espaços públicos 
atendidos pelo programa.
Art. 14 As placas indicativas de cooperação não poderão em hipótese alguma conter 
anúncios luminosos, assim como deverá observar, dentre outras, as seguintes 
normas:
I – oferecer condições de segurança ao público;
II – ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a estabilidade, 
resistência dos materiais e aspecto visual;
III – receber tratamento fi nal adequado em todas as suas superfícies, inclusive na 
sua estrutura;
IV – atender às normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus 
elementos;
V – atender às normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia 
elétrica, ou a parecer técnico emitido pelo órgão público estadual ou empresa 
responsável pela distribuição de energia elétrica;
VI – respeitar a vegetação arbórea signifi cativa;
VII – não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de 
comunicação institucional, destinado à orientação do público, bem como a numeração 
imobiliária e a denominação dos logradouros;
VIII – não provocar refl exo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar 
ofuscamento, prejudicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização 
de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando 
com dispositivo elétrico ou com película de alta refl etividade;
IX – não prejudicar a visualização de bens de valor cultural.
X – não apresentar conjunto de formas e cores que se confundam com as 
convencionadas internacionalmente para as diferentes categorias de sinalização de 
trânsito;
XI – não ocupar ou estar projetado sobre o leito carroçável das vias;
XII – não obstruir a circulação de pedestres ou confi gurar perigo ou impedimento à 
locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida;
XIII – não obstruir o acesso a faixas de travessias de pedestres, escadas ou entradas 
e saídas de público, sobretudo as de emergência ou para pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Art. 15 Os cooperantes serão os únicos responsáveis pela realização dos serviços 
descritos no termo de cooperação, bem como por quaisquer danos deles decorrentes 
causados à Administração Pública Municipal e a terceiros.
Parágrafo único. Para a realização dos serviços, o Departamento Municipal de Meio 
Ambiente exigirá, quando entender necessário, a presença de responsáveis técnicos 
devidamente inscritos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
Art. 16 No caso de descumprimento do termo de cooperação, o cooperante será 
notifi cado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização dos 
serviços, sob pena de rescisão.
Art. 17 O termo de cooperação poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito, 
devidamente justifi cado pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, em razão 
do interesse público ou por solicitação do cooperante.
Art. 18 Encerrada a cooperação, as melhorias dela decorrentes passarão a integrar 
o patrimônio público municipal, sem qualquer direito de retenção ou indenização em 
favor do cooperante, podendo a Administração Municipal solicitar a este último a 
remoção das placas no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
§ 1º Findo o prazo previsto no “caput” deste artigo, as placas não retiradas serão 
consideradas anúncios irregularmente instalados, fi cando sujeitas às penalidades 
previstas nas leis especifi cas.
§ 2º O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de cooperação não 
dispensa a obrigação de remover as respectivas placas indicativas.
Art. 19 O Departamento de Meio Ambiente deverá elaborar e manter cadastro 
atualizado das áreas disponíveis para cooperação de que trata este decreto.
Parágrafo único. Para as áreas que já tenham sido objeto de termo de cooperação, 
o cadastro de que trata o “caput” deste artigo deverá conter também as seguintes 
informações:
I – número do termo de cooperação;
II – nome e demais dados de identifi cação do cooperante;
III – objeto e escopo da cooperação;
IV – número de placas indicativas da cooperação;
V – data da publicação do termo de cooperação e respectivo prazo de vigência.
Art. 20 O Departamento Municipal de Meio Ambiente deverá adotar as providências 
necessárias para que os serviços objeto dos termos de cooperação fi rmados e as 
respectivas áreas sejam excluídos dos cadastros e planos relativos à manutenção 
das áreas municipais.
Art. 21 O Departamento de Meio Ambiente expedirá normas complementares 
necessárias à implementação do Programa Cidade Florida e disporá sobre casos 
omissos.
Art. 22 Ficam revogados todos os convênios/termos anteriormente fi rmados referentes 
às matérias de manutenção e conservação dos locais citados neste Decreto.
Art. 23 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de julho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
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ANEXO I 
 

“MODELO I” DE PLACA PARA CANTEIRO. 
 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO II 
 

“MODELO II” DE PLACA PARA CANTEIRO. 
 

 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 
 
 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PLACA PARA PRAÇAS, ROTATÓRIAS E CANTEIROS COM MAIS DE 
1,5 METROS. 

 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO MATERIAL A SER UTILIZADO 
Conforme posto no art. 12, § 1º, as placas indicativas de cooperação deverão ser confeccionadas 
em aço carbono galvanizado com espessura não inferior a 0,2 cm (dois milímetros), pintadas 
integralmente com tinta vinílica na cor “preto fosco”, seguindo modelo esquemático de medidas 
de barras conforme apresentadas nos referidos anexos. 
 
 

Barra A 

Barra B 

Base Metálica 
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ANEXO V 

 
LOGOTIPO DO PROGRAMA CIDADE FLORIDA. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA A SER 
UTILIZADO. 

 
 

 
 


