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NOTIFICAÇÃO  Nº 2341/19  M       

 
Nome: AGRO PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A        

Endereço: AV TIRADENTES        Nº:  160   APTO 92 

Bairro:  JARDIM DAS NAÇÕES      CEP:      12030-180     Cidade:  TAUBATÉ 

  NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário) para, no prazo de 90 (Noventa) 

dias, a contar da data de ciência desta,  apresente defesa de acordo com o(s) 

artigo(s) 1° da lei 3815 de 12 de julho de 2001, Inciso III. Disposto no artigo 116° e 117° 

da lei 1411 /74 do Código Posturas providenciar  a    Construção de Muro ,   
localizado na     Rua Frederico Antônio Teixeira Souto , SNR. ,    Bairro Mombaça -   

Quadra 29 Lote 939 PINDABA -  12425-150,   neste Município de Pindamonhangaba,  

inscrito   no cadastro de  imóveis sob  a  sigla  SO110603012000, devendo ser 

retirados do local quaisquer detritos provenientes da construção .  (mato, 

entulho e/ou lixo).  Aplicar mata mato não é limpeza terreno. 

  O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação 

da mesma em multa no valor de R$ 3.992,00 (Três Mil Novecentos e Noventa e dois   

Reais) moeda  vigente no País, em conformidade com o artigo 119°, da Lei Municipal 

nº 1.411, de 10 de outubro de 1974.  

  A prefeitura só realizará a construção da calçada do  imóvel, caso o 

proprietário/ responsável pelo mesmo não proceda à mesma. Contudo além da multa 

descrita acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme 

previsto no artigo 118° e paragrafo único  da lei 1411/74 do Código de Posturas.  

  

  Pindamonhangaba, 23 de Abril de  2019 

 

    André Marcos Pereira 

   Chefe Divisão Posturas Municipais   

 

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     
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NOTIFICAÇÃO  Nº 2341/19 LP     

 
Nome:  AGRO PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA  S/A        

Endereço: AV TIRADENTES            Nº:  160   APTO 92 

Bairro:   JARDIM DAS NAÇÕES   CEP:   12030-180     Cidade:  TAUBATÉ 

 

  NOTIFICO Vossa Senhoria (Proprietário)  para, no prazo de 07 (sete) 

dias, a contar da data de ciência desta, disposto no artigo 32 da lei 1411 /74 do 

Código Posturas providenciar  a    limpeza do imóvel ,   Quadra 34  lote 1110 

localizado na     Rua Frederico Antônio Teixeira Souto,   SNR.,    Bairro MOMBAÇA  -  

PINDABA -  12425-150,   neste Município de Pindamonhangaba,  inscrito   no 

cadastro de  imóveis sob  a  sigla  SO110603012000, devendo ser retirados do 

local quaisquer detritos provenientes da limpeza .  (mato, entulho e/ou lixo).  

Aplicar mata mato não é limpeza terreno. 

  O não cumprimento da presente notificação implica  na transformação 

da mesma em multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo 

vigente no País, em conformidade com o artigo 39, da Lei Municipal nº 1.411, de 10 

de outubro de 1974.  

  A prefeitura só realizará a limpeza do imóvel, caso o proprietário/ 

responsável pelo mesmo não proceda à limpeza. Contudo além da multa descrita 

acima, também será cobrado os serviços realizados pela prefeitura, conforme 

previsto no artigo 1° da lei municipal n° 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada 

pela lei n°. 5.379, de 26 de abril de 2012.  

   Pindamonhangaba, 23 de Abril de  2019 

 

    André Marcos Pereira 

   Chefe Divisão Posturas Municipais   

 

Legislações pertinentes: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 (Código de Posturas do Município) 

LEI MUNICIPAL Nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei nº 5.379, de 26 de abril de 2012     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N° 05/2019, o Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as 
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO 
CONDUTOR até 09/05/2019, pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto 
do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE 
AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e 
assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação 
ofi cial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia 
do CRLV; e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou 
colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente um 
auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso 
o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos 
seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. 
b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia 
reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; 
d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá 
juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário 
for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por 
infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será 
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão 
ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do 
Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração e código da infração com 
desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

FFG9567 Z440031941 21/03/2019 55412  CYI0615 B440243908 21/03/2019 7633 
FFG9567 Z440031950 21/03/2019 5541  CJQ5778 B440238714 25/03/2019 5185 
DSL5695 Z440031860 16/03/2019 5541  DDX9696 B440243718 19/03/2019 5185 
DSH2123 B440243359 14/03/2019 5185  JQN7892 B440243827 22/03/2019 5185 
EDQ4041 Z440031838 15/03/2019 5541  BTC6803 B440243821 22/03/2019 5185 
EPH3870 Z440031461 20/02/2019 5541  FJA6508 B440244056 27/03/2019 7633 
DEX4918 Z440031361 12/02/2019 5541  EVI9981 B440244026 27/03/2019 7633 
AUU5952 B440242920 17/03/2019 5746  EVI9981 B440243965 26/03/2019 5185 
EVL8708 Z440031819 14/03/2019 5541  FMB8332 Z440031873 18/03/2019 5541 
CKH2926 B440243163 03/04/2019 7366  CIQ9119 B440244069 27/03/2019 5185 
DFQ4073 Z440031940 21/03/2019 5541  PWE8048 Z440031969 22/03/2019 5541 
CJQ1162 Z440031866 18/03/2019 5541  HVQ0126 B440243818 22/03/2019 7633 
FNK6648 B440244006 26/03/2019 5193  CKH0533 B440243798 25/03/2019 5185 
EPN8595 B440243739 25/03/2019 5185  FMB8949 B440243684 19/03/2019 7633 
EIK5062 Z440031942 21/03/2019 5541  KOT8063 Z440031863 18/03/2019 5541 
EYJ9300 B440243901 19/03/2019 5185  FNA3979 B440243568 11/03/2019 7633 
EUA4025 Z440031980 23/03/2019 5541  DK18168 Z440031651 04/03/2019 5541 
DFK7960 B440243701 17/03/2019 5185  DZW2216 B440243952 27/03/2019 7633 
DSS1043 B440244045 26/03/2019 7633  DZC1260 B440243855 25/03/2019 5185 
HCG7509 Z440031921 20/03/2019 5541  DXTO283 B440243412 25/03/2019 6050 

 
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 25 de abril de 2019
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Fundação Universitária abre concurso 
com salários de até R$ 4.600

A  Fust - Fundação 
Universitária de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para processo seleti-
vo. Os salários variam de 
R$1.500 a R$ 4.600.

As inscrições vão até 
o dia 9 de maio e po-
dem ser feitas no site 
da EPTS. As taxas de 
inscrição variam en-
tre R$50 e R$65, de-
pendendo do cargo. As 
oportunidades são para 
supervisores pedagó-

gicos, supearvisores 
técnicos, assessor do 
integral e gestor peda-
gógico de projetos. As 
informações podem ser 
acessadas no edital.

A prova será dividida 
em duas etapas. A pri-
meira está prevista para 
o dia 16 de junho, sendo 
uma prova escrita de 50 
questões de Língua Por-
tuguesa, Informática, 
Conhecimentos Pedagó-
gicos, Legislação e Co-

nhecimentos Específicos.
A segunda etapa será 

exames médicos e caráter 
eliminatório. O local será 
divulgado aos participan-
tes pelo site e o horário 
de fechamento do por-
tão será às 9 horas, sen-
do que os que chegarem 
atrasados não poderão 
participar da prova.

Mais informações po-
dem ser obtidas nos tele-
fones (12) 3629-2998 ou 
(12) 3632-2277.

Prêmio Professores do Brasil recebe inscrições 
para as experiências de sucesso nas escolas

Estão abertas as ins-
crições para o 12º Prêmio 
Professores do Brasil. Po-
dem participar professo-
res da educação básica 
da rede pública de todo o 
país. A premiação nacio-
nal será em novembro e 
os interessados podem se 
inscrever até o dia 31 de 
maio pela internet.

O prêmio é uma inicia-
tiva do MEC e instituições 
parceiras, e tem o objetivo 
de reconhecer, divulgar 
e destacar o trabalho de 
professores das mais de 
140 mil escolas públicas 
de todo o país, que con-
tribuem para a melhoria 
dos processos de ensino e 
aprendizagem desenvolvi-
dos nas salas de aula. Além 
disso, procura dar visibili-
dade às boas experiências 
pedagógicas conduzidas 
pelos professores, oferecer 
uma refl exão sobre a práti-
ca pedagógica e orientar a 
sistematização de experi-
ências educacionais.

O prêmio também 
procura estimular a par-
ticipação dos professores 
como sujeitos ativos na 
implementação do Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE) e da Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC). Para se inscre-
ver, os professores devem 
enviar um relato da prá-

tica pedagógica desenvol-
vida com seus alunos.

O Prêmio Professores 
do Brasil é dividido em 
três etapas: Estadual, Re-
gional e Nacional. Os par-
ticipantes vão concorrer 
nas categorias: Creche e 
Educação Infantil; Pré-es-
cola e Educação Infantil; 
Ciclo de Alfabetização 
Primeiro, Segundo e Ter-
ceiro Anos; Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental; 
Quarto e Quinto Anos; 
Anos Finais do Ensino 
Fundamental; Sexto ao 
Nono Ano, e Ensino Mé-
dio. A expectativa é rece-
ber aproximadamente 4,6 
mil inscrições.

“A cada ano o prêmio 
tem evoluído para acom-
panhar as necessidades 
de acesso à informação 
dos professores, de efeti-
vidade das escolas públi-
cas e de visibilidade dos 
resultados que são tan-
gíveis na aprendizagem 
dos alunos. Certamente, 
o compartilhamento das 
práticas educativas, pos-
sibilitadas pelas informa-
ções trazidas pelo prêmio, 
trará mais conhecimento 
aos professores, contri-
buindo para a melhoria 
do ensino e aprendiza-
gem”, ressalta o secretá-
rio de Alfabetização do 
MEC, Carlos Nadalim.

Vencedores 
Serão seis premiados 

na Etapa Nacional – um 
de cada categoria. Cada 
um receberá, além dos R$ 
5 mil da premiação regio-
nal e uma medalha, mais 
R$ 8 mil e troféu. Para os 
6 premiados regionais do 
Ensino Médio, uma via-
gem. Na Etapa Estadual 

serão 486 agraciados com 
certifi cados e medalhas.

Além das categorias ge-
rais, os professores podem 
concorrer em uma das cin-
co temáticas especiais: es-
porte como estratégia de 
aprendizagem; uso de tec-
nologias de informação e 
comunicação no processo 
de inovação educacional; 

boas práticas no uso de lin-
guagens de mídia para as 
diferentes áreas do conhe-
cimento no ensino funda-
mental e médio; práticas 
inovadoras de educação 
científi ca, e educação em-
preendedora. A premiação 
para as temáticas espe-
ciais inclui R$ 5 mil para 
os professores vencedores, 

viagens e participação na 
programação da TV Escola.

A novidade este ano é que 
os professores vencedores 
da edição anterior não po-
derão participar. O objetivo 
é permitir que eles se dedi-
quem aos estudos durante a 
viagem de premiação, além 
de dar a oportunidade para 
outros professores.
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