
                                                                 7 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 06 de fevereiro Das 8h às 17h

Sorteio 07 de fevereiro 09h00 – Pipoca e Adereços

10h30 – FoodTruck/Trailers

15h00 – Barracas de alimentação

Entrega das licenças aos sorteados 10 de fevereiro As 10h00min

Contato com eventuais suplentes 11 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 11 de fevereiro Vide item 5.5

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Tribuna do NortePindamonhangaba, 22 de janeiro de 2020
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 1ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início 
impreterivelmente às 15 horas do dia 27 de janeiro do ano de 2020.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
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.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2020.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 018/20 – LIMPEZA  DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) Ana Emilia de 
Oliveira, responsável pelo imóvel situado a Rua Rafael Ferrari, s/nr, Bairro Jd Mariana 
Quadra 21  Lote 01,  inscrito nesse município sob a sigla: 111021001000, 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.
E-ouv 263556
Proprietário : Silvio Luiz Correa da Silva

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 164/2019 (PMP 21739/2019) 
Foi firmado o contrato 198/2019, de 27/12/2019, para “aquisição de equipamento hospitalar para o 
Pronto Socorro Municipal”, no valor de R$ 23.837,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
o Sr Isael Domingues, sendo gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Felipe de Carvalho Ettori ME, o Sr Felipe de Carvalho Ettori. 

PREGÃO Nº 256/2019 (PMP 31251/2019) 
Foi firmado o contrato 181/2019, de 05/12/2019, para “aquisição de trator cortados de grama para 
Semelp”, no valor de R$ 14.355,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Antonio Carlos de Macedo Giudice, e pela contratada, empresa Delta Comércio de 
Máquinas, Ferragens e Ferramentas Eireli, o Sr Marcelo Alaite Chaves. 

PREGÃO Nº 272/2019 (PMP 33666/2019) 
Foi firmado o contrato 200/2019, de 27/12/2019, para “contratação de empresa para prestação 
de serviço de locação de sistema para gestão eletrônica de documentos, elaboração, tramitação, 
certificação eletrônica, controle de atendimento de demandas internas e externas, contendo 
os módulos: ‘memorando eletrônico, protocolo, parecer, intimação, oficio, circulares e pauta de 
reunião, despachos internos e externos, pareceres técnicos e jurídicos e afins’ para atendimento 
das necessidades da Prefeitura”, no valor de R$ 282.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 1Doc 
Tecnologia S/A, a Sra Ana Paula Debiaz Vicente. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 17/12/2019, ao contrato 216/2018, que cuida de “contratação 
de empresa para prestação de serviço especializado de implantação e manutenção do patrimônio 
paisagístico de áreas verdes, APPs e jardins públicos municipais”, para prorrogação até 21/12/2020, 
e reajuste de 3,2859%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 399.034,75, 
assinando pela contratante a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, e pela contratada, empresa 
Metaflora Sistemas Ambientais e Limpeza Industrial Ltda, o Sr Ronie Paiva Teixeira de Freitas. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 163/2019 (PMP 21735/2019) 
A autoridade superior, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, 
determinou, em 16/01/2020, a revogação/cancelamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
EPI”, com base no art 49 da lei 8666/93, e súmula 473 do STF. 

PREGÃO Nº 168/2019 (PMP 23342/2019) 
A autoridade superior, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, parecer da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou, 
em 16/01/2020, a revogação da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de imunização e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria 
Municipal de Educação, por um período de 12 meses”, com base no art 49 da lei 8666/93, e súmula 
473 do STF.  

PREGÃO Nº 183/2019 (PMP 23436/2019) 
A autoridade superior, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, 
determinou, em 16/01/2020, a revogação/cancelamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de 
um micro-ônibus”, com base no art 49 da lei 8666/93, e súmula 473 do STF.

EDITAL DE REQUISITOS PARA 
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS E ADEREÇOS - FESTIVAL DE 
MARCHINHAS 2020

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração 
-Departamento de Administração - Divisão de 
Posturas Municipal, através do presente Edital 
de Requisitos, torna pública a convocação 
de pessoas interessadas em comercializar 
alimentos, adereços, brinquedos e bebidas (água, 
suco, refrigerante, cerveja, chopp, energético e 
vodka ice) no Festival de Machinhas 2020.
O Festival de Marchinhas Carnavalescas 2020 
será realizado nos dias 14 a 16 de Fevereiro 
de 2020, na Praça Padre João de Faria Fialho 
(Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao 
público em geral.
Serão disponibilizados ao todo 13(treze) espaços 
dos quais, sendo 06 (seis) espaços destinados a 
FoodTruck/Trailer, 05 (seis) espaços destinados 
a barracas de alimentação, 1 (hum) destinados 
adereços e fantasias e 01 (hum) espaço 
destinado a brinquedos:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço 
máximo de três metros por três metros (3x3m), 
previamente demarcados; A tenda deverá ser tipo 
sanfonada.
b) Cada FoodTruck/Trailer poderá utilizar um 
espaço máximo de 5 metros por 3 metros (5x3m)
c) Os pipoqueiros irão trabalhar com carrinho 
comum e terão espaço detalhado separadamente 
das barracas;
d) Os interessadosnas vagas acima (Pipoqueiros, 
Barracas de adereços e alimentação, FoodTruck/
trailer) devem estar com a documentação 
regulamentada com a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o caso;
e) Apresentar comprovante de endereço 
no nome do requerente no município de 
Pindamonhangaba.
f) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certificação de curso presencial ou 
a distância em Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos), como 
uso de avental, toca, luvas e armazenamento dos 
produtos a serem comercializados.
g) Aos pipoqueiros, barracas de adereços e 
brinquedos, NÃO será permitido a venda de 
bebidas de qualquer tipo.

1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados 
em participar do sorteio dos espaços para 
ambulantes no Festival de Marchinhas 2020, 
deverão ser feitas nos dias 06de fevereiro de 
2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou 
na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José 
Augusto Mesquita, 170 – Centro, 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 no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a 
ser retirado no Setor de Protocolo, constando 
TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Certificado ou Declaração de curso presencial 
ou a distância em Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos);
e) Aos interessados em comercializar por meio 
de FoodTruck/Trailers, deverá apresentar cópia 
do documento do veículo, placa ou chassi.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o 
sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 
anos;
1.4 – A prefeitura não irá fornecer cópia de 
documento referente a processos de anos 
anteriores.

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual 
de alimentos, cervejas, chopp, energético, 
refrigerante, suco e água, adereços e brinquedos, 
no Festival de Marchinhas 2020, no endereço 
supracitado, sendo a localização dos locais para 
venda, demarcada pela Divisão de Posturas 
Municipal e definidas por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes 
bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp Pielsen e Vinho
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em 
recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a 
autuação e cassação da devida licença.
2.3.1 – É PROIBIDO o comércio de CAMARÃO 
em qualquer uma de suas formas de preparo;
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especificado, sob 
pena de aplicação das sanções administrativas 
correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos 
de propagação sonora, tais como: amplificadores, 
aparelhos de som, DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar 
a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o Festival de Marchinhas 
2020;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese 
alguma poderá ultrapassar o período de 30 
(trinta) minutos após o final das atividades da 
noite, bem como a abertura/montagem das 
barracas e food/trailers, não podem ocorrer antes 
das 17h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a 
montagem após às 19h00 ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, 
devendo o responsável pelo espaço manter essa 
informação visível em seu ponto de venda.
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá 
manter consigo a devida autorização emitida pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem 
como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente 
pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;
2.11 – Caso seja encontrada qualquer 
irregularidade ou denuncia por parte de má 
manipulação de alimentos e for constatado 
pela Fiscalização de Posturas e ou Vigilância 
Sanitária, o local será multado e poderá ter a 
autorização para trabalhar suspensa.

3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas 
em participar do evento como ambulante de 
produtos alimentícios o curso de Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia 
do sorteio, cópia da declaração ou documento 
similar de conclusão do curso para ser anexado 
em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com 
emissão de Declaração de Conclusão, através do 
site https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
cursosonline/bpsa-boas-praticas-nos-serviços-
de-alimentacao,d470b8a6a28bb610VgnVCM100
0004c00210aRCRD embora seja de livre escolha 
o local e a forma de aprendizagem.
3.4 – Além do curso de boas práticas, o sorteado 
deverá ainda atender as seguintes normas 
sanitárias:
3.4.1 – Estar em boas condições de saúde e não 
apresentar lesões cutâneas, sinais e sintomas de 
infecções respiratórias, oculares e intestinais;
3.4.2 – Apresentar asseado, com mãos limpas, 
unhas curtas, sem esmaltes ou adornos;
3.4.3 – Estar uniformizados em boas condições 
de limpeza na cor clara, deve utilizar protetor 
para os cabelos, de forma a conter todo o cabelo 
e calçados fechados;
3.4.4 – Evitar hábitos como falar, cantar, assobiar, 

tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, mascar 
goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, 
comer ou experimentar alimentos com as mãos, 
tocar no corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido, 
assoar o nariz, mexer nos cabelos ou pentear, 
enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer 
peça da vestimenta, fumar, usar celular ou em 
qualquer outro objeto alheio a atividade;
3.4.5 – Embalagens, matérias-primas, ingredientes, 
alimentos preparados que necessitam ou não 
de refrigeração deve ser identificado, protegidos 
e armazenados adequadamente, de acordo 
com suas características e necessidades de 
localização e organização;
3.4.6 – É proibida a exposição de alimentos 
manipulados ou prontos para o consumo não 
embalados, sema proteção adequada contra 
insetos, poeira, etc;
3.4.7– Os alimentos semi-preparados ou preparados 
devem ser manuseados com pegadores ou 
instrumentos apropriados, sem contato manual;
3.4.8 – Todos os equipamentos ambulantes 
devem ser mantidos limpos e em bom estado de 
conservação;
3.4.9 – Doces e outros produtos de confeitaria 
produzidos e vendidos por unidades, fora 
da embalagem original múltipla, devem ser 
apresentados ao consumidor pré-embalados em 
papel transparente ou plásticos não reciclado;
3.4.10 – Os alimentos semi-preparados ou 
prontos para cocção, fritura ou montagem, 
devem estar embalados adequadamente, de 
acordo com suas características, conservados 
em refrigeração (refrigerador ou freezers) em 
temperatura de até 6ºC, ou outro meio de 
conservação em baixa temperatura pode ser em 
recipiente isotérmico, provido de gelo reciclável 
e limpo.
3.4.11 – Os alimentos fritos ou cozidos devem ser 
conservados à temperatura de 65ºC;
3.4.12 – Produtos com condimentos, molhos e 
temperos para sanduiches e similares devem 
ser oferecidos em sachets individual, vedada a 
utilização de dispensadores de uso repetido;
3.4.13 – As bebidas somente podem ser 
comercializadas nas embalagens originais;
3.4.14 – Deve ser mantido nas instalações 
dispensador com álcool gel 70º para higienização 
das mãos.

4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, 
realizado mediante a presença dos interessados 
no dia 07/02/20 no auditório da Prefeitura, sito a 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 
– Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de 
Adereços e brinquedos, às 09h00min;
b) Sorteio dos espaços para FoodTruck/Trailers, 
às 10h30min.
c) Sorteio dos espaços para barracas de 
alimentação as 15h00min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados 
com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identificação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os 
devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e 
horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes 
estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio definirá por ordem crescente 
os locais a serem ocupados pelos sorteados, 
no Festival de Marchinha de 2020, da seguinte 
forma:
a) Serão sorteados dois espaços para ambulantes 
de “pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois espaços (um espaço para 
cada atividade) para ambulantes de“adereços e 
brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados cincoespaços para 
ambulantes de barracas para “alimentos em 
geral” e oito suplentes.
d) Serão sorteados cinco espaços para 
FoodTruck/Trailer e cinco suplentes.
4.4 – Caso o inscrito não possa comparecer ao 
sorteio por motivos como trabalho ou saúde, 
será aceito a participação de um representante 
mediante a entrega de procuração, que poderá 
ser retirada no setor de Protocolo Municipal, 
anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho 
informando que o requerente está no exercício 
de sua função não podendo se ausentar.
4.5 – Os documentos devem estar legíveis 
devidamente datados e assinados.
4.5.1 – Os documentos só serão aceitos antesdo 
início do sorteio.
4.6 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com 
emissão de Declaração de Conclusão, através do 
site https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
cursosonline/bpsa-boas-praticas-nos-serviços-
de-alimentacao,d470b8a6a28bb610VgnVCM100
0004c00210aRCRD embora seja de livre escolha 
o local e a forma de aprendizagem.

5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada 
do dia 10de fevereiro de 2020,das 8h00 às 
16h00, mediante pagamento da taxa de policia 
administrativa, retirado no Setor de Atendimento 
do Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para 
todos os dias do Festival de Marchinhas 2020) e 
de acordo com os produtos comercializados pelo 
vendedor, sendo elas:
a) 1/2 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas:R$ 48,31.
b) 1 UFMP (Uma Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba) para Barracas de alimentos e 
FoodTruck/Trailers: R$ 96,62.
c) 1 e 1/2UFMPs (Uma e meia Unidades Fiscais 
do Município de Pindamonhangaba)  para 
vendedores de adereços e brinquedos:R$ 144,94
5.3 – A não retirada da licença até as 16h00 do 
dia 10/02/2020 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
5.4.– Os suplentes se houver vaga, serão 
contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 11/02/2020, devendo retirar sua 
licença até as 16h00 do mesmo dia;
5.4.1 – Serão realizadas três tentativas de 
contato com o interessado em horários distintos, 
registradas em seu processo, caso não seja 
possível estabelecer comunicação, o mesmo 
será recolocado no final da lista de suplentes.
5.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local 
ficará vago. 

6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas e FoodTruck/Trailers, poderão 
permanecer montados na praça durante o 
período em que houver o Festival de Marchinhas 
2020 (14 a 16 de Fevereiro de 2020);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela 
segurança das barracas e FoodTruck/Trailers 
deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo deprodutos 
após o protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e 
mesas fora do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado 
pelo comerciante ambulante, deverá permanecer 
dentro dos limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantesou pipoqueiros, salvo 
motivo de força maior, devidamente expresso 
pela fiscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da 
licença e recolhimento de produtos:
 6.5.1 – Comercialização de qualquer 
produto que não conste na licença;
 6.5.2 – Venda de bebidas ou outros 
produtos em vasilhame de vidro;
 6.5.3 – Venda de bebida alcoólica a 
menores de 18 anos;
 6.5.4 – Ausência da pessoa 
credenciada no ato da fiscalização;
6.6 – A energia é de responsabilidade de cada 
sorteado. A prefeitura não disponibilizará energia;
6.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Diretor do Departamento de Administração ou a 
quem for delegado competência expressa.

EDITAL DE REQUISITOS PARA 
COMERCIALIZACÃODE ALIMENTOS, 

BEBIDAS E ADEREÇOS - PRÉ-
CARNAVAL DE MOREIRA CÉSAR 2020
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração 
– Departamento de Administração - Divisão de 
Posturas Municipal, através do presente Edital 
de Chamamento, torna pública a convocação 
de pessoas interessadas em comercializar 
alimentos, adereços e bebidas (água, suco, 
refrigerante, cerveja, chopp, energético e vodca 
ice) noPré-Carnaval de Moreira César 2020, na 
Praça do Vale das Acácias. 
O Pré-Carnaval será realizado nos dias15 e 16 de 
fevereiro de 2020.
Serão disponibilizados 18 (dezesseis) espaços 
dos quais:2 (dois) destinados à pipoqueiros;02 
(dois) destinados a adereços e brinquedos; 10 
(dez) destinados as barracas de alimentação em 
geral e bebidas e 04 destinados a FoodTruck/
Trailers,a serem sorteados entre os interessados 
que atenderem as exigências abaixo descritas:
a) Os pipoqueiros irão trabalhar com carrinho 
comum e terão espaço detalhado separadamente 
das barracas.
b) Os interessados nas vagas acima devem 
estar com a documentação regulamentada com 
a Prefeitura com relação a eventos anteriores, se 
for o caso;
c) Apresentar comprovante de endereço 
em nome do requerente no município de 
Pindamonhangaba.
d) Os vendedores de alimento deverão apresentar 
declaração ou certificação de curso presencial ou 
a distância em Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos).
e) Aos pipoqueiros, barracas de adereços e 
brinquedos, NÃO será permitido a venda de 
bebidas.
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados 
em participar do sorteio dos espaços para 
vendanoPré-Carnaval de Moreira César 2020, 
deverão ser feitas no dia 10 de fevereiro de 
2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou 
na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José 
Augusto Mesquita, 170 – Centro, 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 no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a 
ser retirado no Setor de Protocolo, constando 
TODOS os produtos a serem comercializados;
d) Certificado ou Declaração de curso presencial 
ou a distância em Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação (manipulação de alimentos);
e) Aos interessados em comercializar por meio 
deFoodTruck/Trailers, deverá apresentar cópia 
do documento do veiculo a ser utilizado, placa 
ou chassi.
1.2.1 – Só serão consideradas válidas para o 
sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.3 – Os vendedores ambulantes sorteados 
para o Festival de Marchinhas 2020 naPraça 
Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel), 
NÃO poderão se inscrever para oPré-Carnaval 
de Moreira César 2020 em decorrência dos dois 
eventos serem no mesmodia;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de 
alimentos e bebidas alcoólicas ou nãoe adereços 
e brinquedos, noPré-Carnavalde Moreira 
César 2020, no endereço supracitado, sendo a 
localização dos locais para venda, demarcada 
pela Divisão de Posturas Municipal e definidas 
por sorteio público. 
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes 
bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp Pielsen e Vinho
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em 
recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a 
autuação e cassação da devida licença conforme 
previsto na legislaçãovigente.
2.3.1 – É PROIBIDO o comércio de CAMARÃO 
em qualquer uma de suas formas de preparo;
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer 
equipamento diverso do especificado, sob 
pena de aplicação das sanções administrativas 
correspondentes.  
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos 
de propagação sonora, tais como: amplificadores, 
aparelhos de som, DVDs, etc. 
2.5– O vendedor credenciado para executar 
a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante o Pré-Carnaval de 
Moreira César 2020;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese 
alguma poderá ultrapassar o período de 30 
(trinta) minutos após o final das atividades da 
noite, bem como a abertura/montagem das 
barracas e food/trailers, não podem ocorrer antes 
das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a 
montagem após às 18h ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, 
devendo o responsável pelo local manter essa 
informação visível em seu ponto de vendas;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá 
manter consigo a devida autorização emitida pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem 
como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente 
pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;

3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em 
participar do evento como vendedor ambulante 
de produtos alimentícios o curso de Boas Práticas 
em Serviços de Alimentação (manipulação de 
alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia 
do sorteio, cópia da declaração ou documento 
similar de conclusão do curso para ser anexado 
em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação é oferecido de forma gratuita com 
emissão de Declaração de Conclusão, através do 
site https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
cursosonline/bpsa-boas-praticas-nos-serviços-
de-alimentacao,d470b8a6a28bb610VgnVCM100
0004c00210aRCRD embora seja de livre escolha 
o local e a forma de aprendizagem.
3.4 – Além do curso de boas práticas, o sorteado 
deverá ainda atender as seguintes normas 
sanitárias:
3.4.1 – Estar em boas condições de saúde e não 
apresentar lesões cutâneas, sinais e sintomas de 
infecções respiratórias, oculares e intestinais;
3.4.2 – Apresentar asseado, com mãos limpas, 
unhas curtas, sem esmaltes ou adornos;
3.4.3 – Estar uniformizados em boas condições 
de limpeza na cor clara, deve utilizar protetor 
para os cabelos, de forma a conter todo o cabelo 
e calçados fechados;
3.4.4 – Evitar hábitos como falar, cantar, assobiar, 
tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, mascar 
goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, 
comer ou experimentar alimentos com as mãos, 

tocar no corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido, 
assoar o nariz, mexer nos cabelos ou pentear, 
enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer 
peça da vestimenta, fumar, usar celular ou em 
qualquer outro objeto alheio a atividade;
3.4.5 – Embalagens, matérias-primas, 
ingredientes, alimentos preparados que 
necessitam ou não de refrigeração deve 
ser identificado, protegidos e armazenados 
adequadamente, de acordo com suas 
características e necessidades de localização e 
organização;
3.4.6 – É proibida a exposição de alimentos 
manipulados ou prontos para o consumo não 
embalados, sema proteção adequada contra 
insetos, poeira, etc;
3.4.7 – Os alimentos semi-preparados ou 
preparados devem ser manuseados com 
pegadores ou instrumentos apropriados, sem 
contato manual;
3.4.8 – Todos os equipamentos ambulantes 
devem ser mantidos limpos e em bom estado de 
conservação;
3.4.9 – Doces e outros produtos de confeitaria 
produzidos e vendidos por unidades, fora 
da embalagem original múltipla, devem ser 
apresentados ao consumidor pré-embalados em 
papel transparente ou plásticos não reciclado;
3.4.10 – Os alimentos semi-preparados ou 
prontos para cocção, fritura ou montagem, 
devem estar embalados adequadamente, de 
acordo com suas características, conservados 
em refrigeração (refrigerador ou freezers) em 
temperatura de até 6ºC, ou outro meio de 
conservação em baixa temperatura pode ser em 
recipiente isotérmico, provido de gelo reciclável 
e limpo.
3.4.11 – Os alimentos fritos ou cozidos devem ser 
conservados à temperatura de 65ºC;
3.4.12 – Produtos com condimentos, molhos e 
temperos para sanduiches e similares devem 
ser oferecidos em sachets individual, vedada a 
utilização de dispensadores de uso repetido;
3.4.13 – As bebidas somente podem ser 
comercializadas nas embalagens originais;
3.4.14 – Deve ser mantido nas instalações 
dispensador com álcool gel 70º para higienização 
das mãos.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, 
realizado mediante a presença dos interessados 
no dia 12/02/2020 no auditório da Prefeitura, sito 
a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 
– Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de 
Adereços, brinquedos e espaços para FoodTruck/
Trailer, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de 
alimentação em geral e bebidas, às 15h00min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados 
com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identificação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os 
devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e 
horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes 
estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio definirá por ordem crescente os 
locais a serem ocupados pelos sorteados, no Pré 
Carnaval de Moreira 2020, da seguinte forma:
a) Serão sorteados dois vendedores ambulantes 
de “pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes 
de“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados dez vendedores ambulantes 
para “alimentos em geral” em barracas 
sanfonadas, medindo 3x3 metros (três por três 
metros) e dezsuplentes.

d) Serão sorteados quatro espaços para 
FoodTruck/Trailer, medindo 5x3 metros no 
máximo (cinco por três metros) e quatro 
suplentes.
4.4 – Caso o inscrito não possa comparecer ao 
sorteio por motivos como trabalho ou saúde, 
será aceito a participação de um representante 
mediante a entrega de procuração, que poderá 
ser retirada no setor de Protocolo Municipal, 
anexo ao atestado de saúde ou documento 
timbrado de declaração do local de trabalho 
informando que o requerente está no exercício 
de sua função não podendo se ausentar.
4.4.1 – Os documentos devem estar legíveis 
devidamente datados e assinados.
4.4.2 – Os documentos só serão aceitos antesdo 
início do sorteio.
4.5 – Caso haja mais inscritos que o número 
de pessoas comportadas no auditório, o sorteio 
passará a ser realizado em local previamente 
informado através dos veículos oficiais de 
comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir 
do dia 11/02/2020;

5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada nos 
dias13 de fevereiro de 2020,a partir das10h00min 
às 17h00min, mediante pagamento dataxa de 
fiscalização retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para os 
dois dias do Pré Carnaval de Moreira 2020) e de 
acordo com os produtos comercializados pelo 
vendedor, sendo elas:
a) 1 e 1/2 UFMPs (Uma e meia Unidades 
Fiscais do Município de Pindamonhangaba) 
para vendedores de adereços e brinquedos: R$ 
144,93
b) 1UFMPs (Uma Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba)  para vendedores  de 
alimentos, bebidas e FoodTruck/Trailer:R$ 96,62;
b) 1/2 UFMP (Meia Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 48,31.
5.3 – A não retirada da licença até as 17h00 do 
dia 13/02/2020 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
5.4 – Os suplentes se houver vaga, serão 
contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 14/02/2020,devendo retirar sua 
licença até as 16h00 do mesmo dia;
5.4.1 – Serão realizadas três tentativas de 
contato com o interessado em horários distintos, 
registradas em seu processo, caso não seja 
possível estabelecer comunicação, o mesmo 
será recolocado no final da lista de suplentes.
5.5 – Caso haja desistência ou faltas, o local 
ficará vago. 

6 – Disposições gerais
6.1 – Não será autorizado o acréscimo deprodutos 
após o protocolo do pedido de licença;
6.2– Todo e qualquer equipamento utilizado pelo 
comerciante ambulante, deverá permanecer 
dentro dos limites liberado pela prefeitura;
6.3 – Não serão feitas trocas de localização dos 
comerciantes ambulantesou pipoqueiros, salvo 
motivo de força maior, devidamente expresso 
pela fiscalização;
6.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da 
licença e recolhimento de produtos:
 6.4.1 – Comercialização de qualquer 
produto que não conste na licença;
 6.4.2 – Venda de bebidas ou outro 
produtos em vasilhame de vidro;
 6.4.3 – Venda de bebida alcoólica a 
menores de 18 anos;
 6.4.4 – Ausência da pessoa 
credenciada no ato da fiscalização;
6.5 – A energia é de responsabilidade de cada 
sorteado. A prefeitura não disponibilizará energia;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Diretor do Departamento de Administração ou a 
quem for delegado competência expressa.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.736, DE 07 DE 
JANEIRO DE 2020. 
Institui o Processo Eletrônico, no âmbito 
da Administração Pública do Município de 
Pindamonhangaba e dá outras providências.

DR. ISAEL DOMINGUES, PREFEITO 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, no uso 
de suas atribuições legais, 
DECRETA:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração 
Pública do Município Pindamonhangaba, o 
Processo Eletrônico, com vistas à produção, 
gestão, tramitação, armazenamento, 
preservação, segurança e acesso a documentos 
e informações arquivísticas em ambiente digital 
de gestão documental.
Parágrafo único. A implantação do ambiente 
digital de gestão documental junto aos órgãos 
da Administração Pública dar-se-á gradualmente.
Art. 2º Para os fins deste decreto consideram-se:
I - assinatura digital: modalidade de assinatura 
eletrônica que utiliza algoritmos de criptografia 
e permite aferir, com segurança, a origem e a 
integridade do documento;
II - assinatura eletrônica: geração, por 
computador, de símbolo ou série de símbolos 
executados, adotados ou autorizados por um 
indivíduo, com valor equivalente à assinatura 
manual do mesmo indivíduo;
III - autenticidade: credibilidade de documento 
livre de adulteração;
IV - captura de documento: incorporação de 
documento nato-digital ou digitalizado por meio 
de registro, classificação e arquivamento em 
sistema eletrônico;
V - documento digital: documento codificado em 
dígitos binários, acessível e interpretável por 
meio de sistema computacional;
VI - documento digitalizado: documento obtido 
a partir da conversão de documento não digital, 
gerando uma fiel representação em código 
digital, podendo ser capturado por sistemas de 
informação específicos;
VII - integridade: propriedade do documento 
completo e inalterado;
VIII - legibilidade: qualidade que determina a 
facilidade de leitura do documento;
IX - preservação digital: conjunto de ações 
gerenciais e técnicas de controle de riscos 
decorrentes das mudanças tecnológicas e 
fragilidade dos suportes, com vistas à proteção 
das características físicas, lógicas e conceituais 
dos documentos digitais pelo tempo necessário;
X - processo eletrônico: sucessão de atos 
registrados e disponibilizados em meio eletrônico, 
integrado por documentos nato-digitais ou 
digitalizados;
XI - processo híbrido: conjunto conceitualmente 
indivisível de documentos digitais e não digitais, 
reunidos em sucessão cronologicamente 
encadeada até sua conclusão.
Art. 3º São objetivos do Processo Eletrônico:
I - produzir documentos e processos eletrônicos 
com segurança, transparência, economicidade, 
sustentabilidade ambiental e, sempre que 
possível, de forma padronizada;
II - possibilitar maior eficácia e celeridade aos 
processos administrativos;
III - assegurar a proteção da autoria, da 
autenticidade, da integridade, da disponibilidade 
e da legibilidade de documentos digitais, 
observadas as disposições da Lei federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011;
IV - assegurar a gestão, a preservação e 
a segurança de documentos e processos 
eletrônicos no tempo.

Capítulo II
DA GESTÃO DE DOCUMENTOS

Art. 4º A gestão de documentos do Município 
de Pindamonhangaba deve ser realizada 
exclusivamente por meio do memorando 
eletrônico, ofício eletrônico e protocolo eletrônico.
§ 1º A finalidade do memorando eletrônico é 
formalizar a gestão de documentos internos, 
quando se tratar de assuntos simples ou 
rotineiros, em especial:
I - solicitar execução de atividades;
II - solicitar compras;
III - agendar reuniões;
IV - solicitar informações;
V - encaminhar documentos;
VI - solicitar providências rotineiras;
VII - solicitar pareceres;
VIII - outros assuntos considerados de mero 
expediente.
§ 2º O ofício eletrônico, sobre qualquer assunto, 
expedido pelas autoridades dentro do sistema 
de gestão de documentos, serão encaminhados 
para destinatários fora da administração 
municipal por correio eletrônico, ficando sob 
responsabilidade do sistema a confirmação de 
entrega e leitura do documento.
§ 3º Os protocolos iniciados no âmbito do 
Município, serão gerados pelo requerente de 
forma eletrônica, ou presencial na Secretaria 
competente, mediante exposição de motivos e 
juntada de documentos que o fundamentem, 
sendo digitalizados para uso interno e 
acompanhamento.
Art. 5º Todos os documentos eletrônicos, bem 
como seus anexos, recebem obrigatoriamente 
uma numeração sequencial automática e passam 
a circular dentro dos setores competentes.
Parágrafo único. A responsabilidade pela 
guarda excessiva ou pelo descarte indevido dos 
documentos, sejam eletrônicos ou impressos, é 
da unidade emissora.
Art. 6º Fica vedada a impressão de documentos 
eletrônicos, exceto para:
I - fornecer comprovante ao requerente que 
efetuou o protocolo de forma presencial; II - 
impressão do documento, na forma da legislação 
que a exigir.
II- impressão do documento, na forma da 
legislação que a exigir.
Art. 7º A classificação da informação sigilosa e a 
proteção de dados pessoais no ambiente digital 
de gestão documental observarão as disposições 
da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 e das demais normas aplicáveis.
Art. 8º A autoria, a autenticidade e a integridade 
de documentos digitais e da assinatura poderão 
ser obtidas por meio de certificação digital emitida 
conforme padrões definidos pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil, 
instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 
24 de agosto de 2001, preservadas as hipóteses 
legais de anonimato.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não obsta 
a utilização de outro meio lícito de comprovação 
da autoria, autenticidade e integridade de 
documentos digitais, em especial aqueles que 
utilizem identificação por meio de usuário e 
senha.
§ 2º Os documentos nato-digitais assinados 
eletronicamente na forma deste artigo serão 
considerados originais nos termos da lei 
aplicável.
Art. 9º Os atos processuais praticados no 
ambiente digital de gestão documental deverá 
observar os prazos definidos em lei para 
manifestação dos interessados e para decisão 
da autoridade competente, sendo considerados 
realizados na data e horário identificados no 
recibo eletrônico de protocolo emitido pelo 
sistema.
§ 1º Salvo disposição legal ou regulamentar 
em contrário, o ato a ser praticado em prazo 
determinado será considerado tempestivo se 
realizado até as vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos do último dia do prazo, no horário 
oficial de Brasília.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, 
caso o sistema se torne indisponível por 
motivo técnico, o prazo será automaticamente 
prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta 
e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao do 
retorno da disponibilidade.
§ 3º Usuários não cadastrados no ambiente digital 
de gestão documental terão acesso, na forma 
da lei, a documentos e processos eletrônicos 
por meio de arquivo em formato digital, 
disponibilizado pelo órgão da Administração 
Pública detentor do documento.

Capítulo III
DAS CAIXAS DE MENSAGENS

Art. 10 O envio e recebimento dos documentos 
eletrônicos será feito exclusivamente pelo 
sistema adotado pelo Município.
Art. 11 O titular do órgão terá acesso a caixa de 
mensagens da unidade que dirige, por meio de 
login no sistema, sendo de sua responsabilidade:
I - manter em sigilo a senha de acesso ao 
sistema;
II - delegar acesso a outros servidores públicos à 
caixa de mensagens da unidade;
III - efetuar log-off, sempre que se ausentar da 
unidade, a fim de evitar acesso indevido;
IV - comunicar a Coordenadoria Especial de 
Tecnologia de Informação e Telecomunicações a 
utilização indevida da caixa da unidade; 
V - zelar:

a) pela fidelidade dos dados enviados e pelo 
envio ao destinatário certo;
b) pelo acesso ao conteúdo armazenado na 
caixa;
c) pela leitura dos documentos recebidos;
d) pela guarda ou descarte de mensagens 
enviadas, recebidas e de controle;
e) pela resposta ou encaminhamento da 
demanda remetida ao setor competente via 
documento eletrônico.

Capítulo IV
DA DIGITALIZAÇÃO

Art. 12 O procedimento de digitalização 
observará as disposições da Lei federal nº 
12.682, de 9 de julho de 2012, bem como os 
critérios técnicos definidos pela Coordenadoria 
Especial de Tecnologia de Informação e 
Telecomunicações, devendo preservar a 
integridade, a autenticidade, a legibilidade e, se 
for o caso, o sigilo do documento digitalizado.
§ 1º A digitalização de documentos recebidos ou 
produzidos no âmbito da Administração Pública 
será acompanhada da conferência da integridade 
do documento.
§ 2º A conferência da integridade a que alude o § 
1º deste artigo deverá registrar se houve exibição 
de documento original, de cópia autenticada 
por serviços notariais e de registro, de cópia 
autenticada administrativamente ou de cópia 
simples.
§ 3º Na digitalização de documentos, observar-
se-á o seguinte:
I - os resultantes de original serão considerados 
cópia autenticada administrativamente;
II - os resultantes de cópia autenticada por serviços 
notariais e de registro serão considerados cópia 
autenticada administrativamente;
III - os resultantes de cópia simples serão assim 
considerados.
§ 4º O agente público que receber documento 
não digital deverá proceder à sua imediata 
digitalização, restituindo o original ao interessado.
§ 5º Na hipótese de ser inviável a digitalização ou 
a restituição do documento não digital, este ficará 
sob a guarda do órgão da Administração Pública, 
podendo ser eliminado após o cumprimento 
de prazos de guarda previstos nas Tabelas de 
Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública da Estância de Atibaia.
Art. 13 O interessado poderá enviar 
eletronicamente documentos digitalizados para 
juntada a processo eletrônico.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos 
digitalizados são de responsabilidade do 
interessado, que responderá por eventuais 
fraudes nos termos da lei.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo 
interessado terão valor de cópia simples.
§ 3º A apresentação do original do documento 
digitalizado será necessária quando a lei 
expressamente o exigir, ou nas hipóteses 
previstas nos artigos 14 e 15 deste decreto.
Art. 14 A integridade do documento digitalizado 
poderá ser impugnada mediante alegação 
fundamentada de adulteração, hipótese em que 
será instaurado, no âmbito do respectivo órgão 
da Administração Pública, procedimento para 
verificação.
Art. 15 Os órgãos da Administração Pública 
poderão, motivadamente, solicitar a exibição do 
original de documento digitalizado ou enviado 
eletronicamente pelo interessado.
Art. 16 Nos casos de indisponibilidade do 
ambiente digital de gestão documental, os 
atos poderão ser praticados em meio físico, 
procedendo-se à oportuna digitalização nos 
termos do artigo 12 deste decreto.
Parágrafo único. Os documentos não digitais 
produzidos na forma prevista no caput deste 
artigo, mesmo após sua digitalização, deverão 
cumprir os prazos de guarda previstos nas 
Tabelas de Temporalidade de Documentos 
da Administração Pública do Munícipio de 
Pindamonhangaba.
Art. 17 À unidade de protocolo dos órgãos 
da Administração Pública caberá monitorar a 
produção de documentos digitais e observar sua 
conformidade com os planos de classificação de 
documentos oficializados.

Capítulo V
DA EMPRESA CONTRATADA

Art. 18 À Empresa contratada cabe 
o desenvolvimento, a implantação, o 
processamento e o fornecimento do suporte 
tecnológico necessário para o Processo 
Eletrônico, bem como a orientação às áreas 
de tecnologia da informação junto aos órgãos 
da Administração Pública, para a utilização e 
a manutenção do ambiente digital de gestão 
documental.

Capítulo VI
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENADORIA 

ESPECIAL
Art. 19 Estabelece à Coordenadoria Especial de 
Tecnologia de Informação e Telecomunicações, 
por meio do seu Corpo Técnico, caberá as 
seguintes atribuições:
I - promover estudos para a aplicação de 
tecnologias da informação às atividades de 
produção, gestão, preservação, segurança 
e acesso aos documentos e informações 
arquivísticas;
II - propor a edição de normas que se fizerem 
necessárias para o ambiente digital de gestão 
documental;
III - propor metodologia e orientar os órgãos e 
entidades da Administração Pública no processo 
de modelagem de documentos digitais e na 
definição de padrões de formato e conteúdo;
IV - propor e zelar pela observância das regras 
de negócio na parametrização e aprimoramento 
tecnológico de soluções;
V - apoiar as atividades e organizar o expediente 
da Comissão do Processo Eletrônico.

Capítulo VII
DA COMISSÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO
Art. 20 Fica instituída a Comissão do Processo 
Eletrônico com as seguintes atribuições:
I - propor políticas, estratégias, ações, 
procedimentos e técnicas de preservação e 
segurança digital;
II - assegurar a implantação, gestão, manutenção 
e atualização contínua do ambiente digital de 
gestão documental;
III - controlar os riscos decorrentes da degradação 
do suporte, da obsolescência tecnológica e da 
dependência de fornecedor ou fabricante;
IV - fixar diretrizes e parâmetros a serem 
observados nos procedimentos de implantação e 
manutenção do Programa;
V - promover a articulação e alinhamento de 
ações estratégicas relativas ao Programa, 
em conformidade com a política municipal de 
arquivos e gestão documental;
VI - analisar propostas apresentadas por órgãos 
da Administração Pública, relativas ao ambiente 
digital de gestão documental, emitindo parecer 
técnico conclusivo;
VII - disciplinar a produção de documentos 
ou processos híbridos e aprovar os critérios 
técnicos a serem observados no procedimento 
de digitalização;
VIII - manifestar-se, quando provocado, sobre 
hipóteses não disciplinadas neste decreto, 
relativas ao ambiente digital de gestão 
documental.
Art. 21 A Comissão do Processo Eletrônico 
será integrada por representantes e respectivos 
suplentes designados pelo Chefe do Poder 
Executivo, na seguinte conformidade:
I - 1 (um) da Secretaria de Gabinete;
II - 1 (um) da Ouvidoria Geral do Município;
III - 1 (um) da Coordenadoria Especial de 
Tecnologia de Informação e Telecomunicações; 
IV - 1 (um) da Controladoria Interna.
§ 1º A Comissão do Processo Eletrônico poderá 
convidar especialistas de órgãos e entidades 
da Administração Pública para, sem prejuízo 
de suas atribuições na origem, contribuir 
no desenvolvimento de ações ou projetos 
específicos.
§ 2º A participação na Comissão do Processo 
Eletrônico, de que trata este artigo, não será 
remunerada, mas considerada serviço público 
relevante.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 Será vedada a utilização de documentos 
impressos nos casos abrangidos por este 
Decreto.
Art. 23 Compete a cada unidade administrativa 
orientar os usuários quanto à implementação da 
comunicação eletrônica no Município.
Art. 24 A Secretaria Gestora editará normas 
complementares a este decreto, a fim de 
regimentar os procedimentos operacionais.
Art. 25 Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 20/01/2.020, revogadas disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de Janeiro de 2.020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira 
Secretário Municipal 

de Administração
Registrado e publicado na Secretaria de 

Negócios Jurídicos em 07 de janeiro de 2.020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA - ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.315, DE 15 DE 
JANEIRO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Constituição Federal e 
no art. 57 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Considerar atribuído, em substituição, o 
exercício do cargo de Prefeito deste Município, 
no período de 23 de janeiro a 02 de fevereiro 
de 2020, ao Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino, 
Vice-Prefeito Municipal.

Art. 2º No referido período ficam suspensos 
os efeitos da Portaria Geral nº 5.136, de 27 de 
dezembro de 2018, no tocante a nomeação 
do Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino como 
Secretário Municipal de Governo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, em 15 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.316, DE 16 DE 
JANEIRO DE 2020.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e considerando a necessidade de 
fiscalização na realização do Concurso Público 
001/2019, 
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os senhores a seguir relacionados 
para compor a Comissão Fiscalizadora do 
Concurso Público 001/2019 da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba:
Presidente:
I - Fabricio Augusto Pereira – Presidente
Membros:
II  -  Anderson Plinio da Silva Alves
III - Andrea de Fátima Louzada
IV - Danilo Velloso
V - Eliane Aparecida dos Santos Ferreira
VI - Fábio Ferreira
VII - Flavio Muassab Silva Lima

VII - José Vidal de Souza França Filho
IX - Nécio Pereira da Silva
X -  Rodrigo Lóssio Ferreira
XI - Sandro Faria Alvarenga
XII - Soleane de Oliveira Isidoro
XIII - Thiago Vieira Carvalho
Art. 2º  Compete à Comissão Fiscalizadora, 
coordenar, acompanhar e supervisionar a 
execução das atividades do concurso público 
001/2019, garantindo a observância dos 
princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, 
economicidade e transparência;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal  

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, em 16 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

    
    7 – Cronograma

 Data Horário

Inscrição 10de fevereiro Das 8h às 17h

Sorteio 12 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 
FoodTruck/Trailers

15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 13 de fevereiro Das 10h às 17h

Contato com eventuais suplentes 14 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 14 de fevereiro vide item 5.5

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração


