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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008870-43.2012.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J.N. de Andrade ME (CNPJ. 06.635.207/0001-19) e José Nunes
de Andrade (CPF. 299.348.028-64), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 129.382,36 (junho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
- Capital de Giro n° 1295-03642-25. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 19 de junho de 2019.

                            JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
01 + 02 / 10 / 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO E FUNDAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO, ELEIÇÃO E 
POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL E DEFINIÇÃO DA SEDE.
Art. 1º) Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei 
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia 
Geral para constituição e fundação da ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE, a realizar-se no próximo 
dia 12/10/2019, na Igreja Petra , localizado na Avenida Albuquerque Lins, 585 - São Benedito, 
Pindamonhangaba – SP. A convocação dar-se-á às 09hs em primeira chamada e às 09:30hs em 
segunda e última chamada, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA:
1º) constituição e fundação da ASSOCIAÇÃO METAMORFOSE;
2º) apreciação e aprovação do Estatuto Social;
3º) eleição para os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
4º) posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5º) definição da sede.
Art. 2º) Os interessados em concorrer à eleição para ocupar os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal da Associação, deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão 
Organizadora no momento da Assembleia Geral.
Art. 3º) O presente Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local.
Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2019.

Cristiano dos Santos Ferreira
Presidente da Comissão Organizadora

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA 
EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA A GESTÃO 2019/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA.
 
O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006, através de seu presidente e 
acatando as decisões da plenária da reunião ordinária do dia 05 de setembro de 2019, 
 CONVOCA:
As entidades não governamentais, movimentos sociais, órgãos de classe profi ssional e entidades 
afi ns, que tenham envolvimento com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando 
a participação na Assembleia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão 
integrar o CMI – Conselho Municipal do Idoso no biênio 2019/2021, cujas normas são regidas pelo 
presente Edital.
Artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do 
idoso e os movimentos comprometidos com a causa do idoso e órgãos de classe profi ssional para 
votarem e serem votadas a uma das 06 (seis) vagas de representação da sociedade civil, seguindo 
ordem de classifi cação decorrente na votação. 
Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e o 
suplente.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral fi cará a cargo da comissão organizadora composta 
especialmente para essa fi nalidade, através da resolução nº 23, de 05 de setembro de 2019.
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades não governamentais de 
atendimento e defesa do idoso e dos movimentos comprometidos com o idoso e órgãos de classe 
profi ssional com área de atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na 
sede do CMI, à Avenida Albuquerque Lins, nº 138 Centro, das 8:00h às 12:00h e das 13 às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, no período de 21 a 31 de outubro de 2019.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Cópia do registro no CMI.
II – Para Movimentos Sociais/Órgãos de classe profi ssional:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Documentação que comprove sua atividade.
Artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados 
deferidos e indeferidos até a data de 08 de novembro de 2019.
Artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 11 a 14 
de novembro de 2019.
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Avenida Albuquerque Lins, nº138 
Centro, das 8:00h ás 12:00h e das 13 às 17 horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, 
devendo a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 22 de novembro de 2019.
§2º - A decisão da comissão será incontestável.
Artigo 7º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 29 de novembro 
de 2019, às 08 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, nº. 1400.
Artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido 
homologado pela Comissão Eleitoral.
Artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula específi ca, distribuída 
pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 10. A Comissão Eleitoral apurará os votos ao término da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade.
§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 05 (cinco) dias úteis após a apuração.
§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante.
Artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e fi nanceiro ao 
processo eleitoral.
Artigo 12. Ao fi nal do processo eleitoral será redigida a ata fi nal de eleição com os resultados. 
Artigo 13. A posse dos novos conselheiros será em reunião extraordinária do conselho, 
especialmente convocada para esta fi nalidade e, após empossados, será realizada a eleição da 
nova diretoria.
Artigo 14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

Cronograma Estimado dos Prazos
Publicação do Edital 04, 11 e 18 de outubro de 2019
Credenciamento para a Assembléia 21 a 31 de outubro de 2019
Publicação da lista dos inscritos habilitados 08 de novembro de 2019
Protocolo de impugnação da negativa dos credenciados 11 a 14 de novembro de 2019
Prazo para recurso Até 22 de novembro de 2019
Assembleia para a eleição 29 de novembro de 2019
Publicação da lista dos eleitos 02 de dezembro de 2019
Posse dos eleitos e eleição da diretoria 05 de dezembro de 2019

Pindamonhangaba, 5 de setembro de 2019.
Adilson Lima da Silva

Presidente do Conselho Municipal do Idoso

FICHA DE INSCRIÇÃO

Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil
Instituição:_  ____________________________________________________________________
Tipo:                     Entidade social (   )             Movimento (   )                  Entidade de categoria (   ) 
Endereço Completo:______________________________________________________________
Telefone de contato: _____________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Data de Fundação ou Início das Atividades:___________________________________________ 

Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome:________________________________________________________________________ 
RG: ________________________________ CPF: _____________________________________
Telefone para contato: _______________________ 
E- mail:_______________________________________________________________________

Indicados para o processo eleitoral
Nome (titular):__________________________________________________________________
RG: ____________________________________CPF: _________________________________
Telefone para contato: _________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Nome (suplente):_______________________________________________________________
RG: ____________________________________CPF: _________________________________
Telefone para contato: ___________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Documentos Apresentados: 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pindamonhangaba, _____ de __________________ de 2019.
(nome e assinatura do representante legal)

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE 

PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia

VIII REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Data: 08 de Outubro de 2019       
Horário Início: 19h   
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado 
Claro César, 44 - Centro

* Abertura dos trabalhos pelo Presidente 
com Composição da Mesa
* Saudação à Bandeira Nacional
* Leitura resumida e aprovação da Ata da 
reunião anterior
* Palavra dos Membros Natos do Conselho
a) Comandante Polícia Militar do município 
com apresentação dos resultados, metas e 
ações adotadas pelo órgão policial durante 
mês de setembro 2019.
b) Delegada Titular da Polícia Civil do 
município com apresentação dos resultados, 
metas e ações adotadas pelo órgão policial 
durante mês de setembro 2019.
* Palavra dos Membros Institucionais 
Públicos
* Ordem do Dia com tema específi co a ser 
tratado
Tema:“Relatório fi nal sobre ações 
realizadas referente a Abordagem a 
Adolescentes”
 * Thaís do Carmo  - Secretária 
Adjunto de Assistência Social da Prefeitura 
Municipal
* Palavra aberta à Comunidade mediante 
inscrição prévia (até às 20h).
* Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.

Convocação da próxima reunião: 
04/11/2019 – 2ª feira
P indamonhangaba, 28 de setembro de 2019.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG 

Pindamonhangaba

CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 05 
DE SETEMBRO DE 2019.

Cria a Comissão Eleitoral para o processo 
de eleição dos representantes da 
Sociedade Civil para o biênio 2019/2021.
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no 
uso de suas atribuições, estabelecidas na Lei 
nº 4.492 de 03 de outubro de 2006,
Considerando a deliberação da plenária do 
CMI na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 
05 de setembro de 2019;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica criada a comissão eleitoral, 
que terá por fi nalidade organizar o processo 
eleitoral dos conselheiros representantes da 
Sociedade Civil para o mandato 2019 / 2021.
Parágrafo único – A comissão será composta 
pelos seguintes membros:
- Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
- Luciana Simonetti G. dos Santos
- Sônia Cristina Rossi
- Sueli Macedo Gimenez 
Artigo 2º - As funções da Comissão serão as 
seguintes:
I – Elaboração e publicação do Edital do 
Processo Eleitoral;
II – Homologação do credenciamento e 
cadastro dos candidatos de acordo com as 
normas do Edital;
III – Abrir e encerrar a votação;
IV – Lavrar atas de abertura e encerramento 
da eleição e de posse;
V – Fornecer e organizar as listas de 
presenças;
VI – Homologar os formulários de inscrição e 
cadastramento de candidatos e eleitores;
VII – Fiscalizar o processo de eleição.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019

ADILSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho 

Municipal do Idoso

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE  

CONVOCAÇÃO 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
CAE/2019

GESTÃO 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho de Alimentação Escolar 
– CAE, convocados a comparecerem, na data 
e local abaixo, para a realização da 6ª Reunião 
Ordinária do CAE/2019, gestão 2018-2022:
Data: 02/10/2019, quarta-feira
Horário: Primeira chamada:  08h00min 
Segunda chamada:     08h30min
Local: Sede da Secretaria Municipal de 
Educação - SME
Rua Senador Dino Bueno, nº 119 - Centro, 
antiga Escola de Comércio João Romeiro
CEP 12401-410  -  Tel.:  (12) 3644-1560

Pauta: * Leitura da Ata da reunião anterior 
            * Assuntos diversos pertinentes ao CAE

Pindamonhangaba, 02/10/2019.
Luciana Andreia Saquetti Rosas

Presidente do CAE - Gestão 2018/2022
 
Francisco Parente
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP.
Secretaria de Educação e Cultura
e-mail:   conselhosdaeducacao@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Observação:   Os conselheiros que não 
puderem comparecer, respeitando o 
Regimento  Interno, deverão justifi car a 
ausência através do e-mail institucional 
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.
sp.gov.br , ou através do Grupo CAE Pinda 
2018 - 2022, do WhatsApp.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 de outubro de 
2019 às 15h30, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 
de 2019. Todos estão convidados.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
========================================================================

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
========================================================================

Às 15 horas do dia 30 de setembro do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra 
de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, 
Roberto Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana 
Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência 
deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de agosto de 2019 com o 
respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo 
Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que foi encaminhado ao Departamento 
de Recursos Humanos, para as providências, o parecer da Procuradoria Municipal sobre o início 
do pagamento dos benefícios de pensão por morte do servidor Francisco Santiago Neto, na forma 
determinada pela decisão judicial transitada em julgado.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos e nada mais havendo a 
tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e 
pela convidada presente.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

   Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta       Roberto Pereira de Souza 
          Conselheira                                  Conselheiro

Ana Flavia Mateus de Souza  
Convidada

Colação de grau, formatura, 
Natal e Réveillon. As datas pare-
cem estar um pouco distantes, 
mas não para os pro�issionais da 
área de beleza. Cabeleireiros, ma-
quiadores e manicures já devem 
começar a se preparar para aten-
der a alta demanda de clientes 
e, mais que isso, precisam estar 
atualizados das últimas tendên-
cias do mercado.

Ana Lídia Carvalho, docente 
da área de beleza do Senac Pin-
damonhangaba, comenta que as 
festas de �inal de ano são uma 

Fim de ano é oportunidade para pro�issional de 
beleza aumentar e �idelizar clientes

Reprodução/Internet

Dicas de especialista e evento no Senac Pindamonhangaba 
auxiliam manicures, cabeleireiros e maquiadores a 

potencializarem carreiras no período
temporada de conquista. “Muitos 
clientes procuram por serviços 
pontuais, mas é uma oportuni-
dade para o pro�issional fazer o 
seu melhor e torná-los �ixos. O 
atendimento personalizado, com 
exercício das técnicas efetivas e 
criativas, será fundamental para 
essa �idelização”.

A docente reforça que para de-
sempenhar bem o trabalho e en-
cantar o cliente, é imprescindível 
estar por dentro das tendências 
do mercado, que giram em torno 
das estações: outono/inverno e 

primavera/verão. A cada estação, 
os cabelos mudam nos seus com-
primentos e tons, e a maquiagem 
em suas cores e técnicas. Por isso, 
há a necessidade de se manter 
conectado à moda e à demanda.

“Costumo dizer que ‘conheci-
mento é bagagem para qualquer 
tipo de viagem’. O �inal do ano é 
um período típico e especí�ico. 
Vai exigir técnicas para desenvol-
ver os penteados que os clientes 
estarão buscando para cada tipo 
de festa. Empatia, respeito, cor-
dialidade, um local limpo e orga-

nizado também serão condições 
avaliadas pelo cliente na hora de 
escolher o pro�issional que irá 
atendê-lo”, conclui Ana Lídia.

Atualização profissional
O Senac Pindamonhangaba re-

aliza “O�icinas de Beleza” de 25 de 
setembro a 25 de novembro . Os 

workshops apresentam técnicas, 
tendências e novidades da área, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento pro�issional de manicures, 
cabeleireiros e maquiadores. Para 
consultar a programação comple-
ta ou se inscrever, o interessado 
deve acessar o Portal Senac.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 5.687, DE 05 DE SETEMBRO 
DE 2019.

Declara de utilidade pública, para fi ns de 
desapropriação,      parte da uma área rural, 
localizada na Rodovia Engenheiro Luiz 
Dumont Villares – Distrito de Moreira César, 
de propriedade de JÂNIO ARDITO LERÁRIO 
e outros.

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, 
combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, 
de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, 
para fi ns de desapropriação amigável ou 
judicial, área rural localizada na Rodovia 
Engenheiro Luiz Dumont Villares, no Distrito 
de Moreira César, de propriedade de JÂNIO 
ARDITO LERÁRIO e outros, a qual possui as 
seguintes medidas e confrontações:

“Descrição da área: o perímetro inicia-se no 
ponto “A”, localizado no lado direito da 

Rodovia Luiz Dumont Villares, no sentido 
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, antiga 
SP 62, a Rodovia presidente Dutra, distante 
1.948,72m da faixa de domínio da Rede 
Ferroviária Federal S/A, Linha Férrea que 
cruza a Rodovia Engenheiro Luiz Dumont 
Villares; do ponto “A” segue no rumo 24º12’49” 
NW, com ângulo interno de 28º10’30”, em 
uma extensão de 150,95m (cento e cinqüenta 
metros e noventa e cinco centímetros), 
confrontando com a Rodovia Engenheiro Luiz 
Dumont Villares até encontrar o ponto “B”; 
deste ponto segue no rumo 63º31’27” SW, 
com ângulo interno de 87º44’16”, em uma 

extensão de 54,70 m (cinqüenta e quatro 
metros e setenta centímetros) confrontando 
com propriedade de José Roberto Martiniano, 
com transcrição nº 16.689 do Livro 3-Z, do 
CRIA local, até encontrar o ponto “C”; deste 
ponto segue no rumo  25º36’34” SE, com 
ângulo interno de 90º51’59” em uma extensão 
de 48,99 m (quarenta e oito metros e noventa 
e nove centímetros) até encontrar o ponto “D”, 
deste ponto segue no rumo 52º23’19” SE, 
com ângulo interno de 153º13’15”, em uma 
extensão de 113,22 m (cento e treze metros 
e vinte e dois centímetros) confrontando do 
ponto “D” ao ponto “A”, inicial de partida , 
com a área remanescente, de propriedade de 
Jânio Ardito Lerário, objeto da  Matrícula nº 
53.283 do C.R.I.A local, encerrando uma área 
de 5.374,48 m2 (cinco mil, trezentos e setenta 

e quatro metros quadrados e quarenta e oito 
decímetros quadrados) “

Art.2º A área descrita no art. 1º será 
necessária para regularizar a trevo de acesso 
implantado.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Art. 3º  A despesa com a execução do 
presente Decreto correrá por conta de 
dotação orçamentária própria já consignada 
no orçamento vigente na rubrica 01.13.10.04.
121.0017.2092.4.4.90.51.00.01.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras 

e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

05 de setembro de 2019.
           Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.688 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.
 
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 6.198, de 20 de dezembro de 2018, conforme inciso I do artigo 6º,
DECRETA:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 740.000,00 (Setecentos e quarenta mil 
reais), na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Departamento de Esporte, na Secretaria 
Municipal de Habitação, no Departamento de Regularização Fundiária, na Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento, no Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional e na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Gabinete do Secretário e no Departamento de Limpeza 
Pública e Resíduos Sólidos, para uso dos recursos da cota parte Royalties- Compensação 
Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89, conforme seu excesso de arrecadação em 
2019. A classifi cação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
11.20 Departamento de Esporte
2018                  Manutenção das Atividades Esportivas
27.812.0006.01           3.3.90.39 –Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (449)  R$  150.000,00 

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
12.40 Departamento de Regularização Fundiária
2007               Manutenção das Atividades Administrativas
04.127.0017.01         3.3.90.39 –Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (491)   R$    60.000,00 

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
1003                  Equipamentos em Geral
04.122.0009.01   4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (779)         R$    10.000,00 
1006                  Pavimentação de Vias Urbanas
15.451.0017.01   4.4.90.51 – Obras e Instalações (782)                                     R$  284.000,00 
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (787)                                  R$    50.000,00 

16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
16.10 Gabinete do Secretário
1003                  Equipamentos em Geral
15.452.0009.01   4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (819)         R$   24.000,00 

16.20 Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo  (820)                                 R$    12.000,00 
15.452.0009.01   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica (821)   R$  150.000,00 

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o excesso de 
arrecadação da cota parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 
7.990/89 do exercício de 2019.

Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 05 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.239, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

A   crescenta o parágrafo único ao artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 5.638, de 28 de abril 
de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o 
processo de sucção em piscinas e dá outras providências. 
(Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 5.638, de 28 de 
abril de 2014, com a seguinte redação:

“Art. 1°  (...) 
Parágrafo único. O conjunto de dispositivos de segurança anti-sucção (anti hair) e/ou anti-turbilhão 
deverá possuir tampa que ostente padrão e qualidade da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).” 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 
04 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.258, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2019.

 Dr. Isael Domingues, Prefeito 
do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições, e nos termos da Lei nº 
6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
DESIGNAR a Sra. Alessandra Aparecida 
Beraldo dos Santos para exercer a função 
gratifi cada de Gestor de Zeladoria, a partir de 
20 de agosto de 2019. 

 Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 20 de agosto de 2019.

Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

16 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.806, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em razão do parecer da Comissão Processante, nos termos do Memorando nº 
527/2019-Disciplinares, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019, 
a contar de 08 de agosto de 2019, por prazo indeterminado.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 08 de agosto de 2019.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 
04 de setembro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos


