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Conselho MuniCipal de assistênCia soCial 

ConVoCaÇÃo – 2ª ReuniÃo eXtRaoRdinÁRia 2020
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data 
e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária de 2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Prestação de Contas DRADS – 2º Semestre 2019
Dia: 27/01/2020 (Segunda-Feira)
Horário: 15h00 (quinze horas) 
Local: CRAS Centro -R. Dr. Laerte Assunção Júnior, nº 51 - Campo Alegre 

doralice C. de souza labastie
presidente do CMas

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitos paRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos - FestiVal de MaRChinhas 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata 
junto ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – 

Festival de Marchinhas 2020, para nele fazer constar que: 

onde se lê:
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

leia-se
Serão disponibilizados ao todo 15 (quinze) espaços dos quais, sendo 02 (dois) espaços destinados 
a vendedores de pipoca, 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

onde se lê
– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes no 
Festival de Marchinhas 2020, deverão ser feitas nos dias 06 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.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes 
no Festival de Marchinhas 2020, deverão ser feitas no dia 06 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, ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento>, anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 06/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 06/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê
7 – Cronograma

 data horário
Inscrição 06 de fevereiro Das 8h às 17h
Sorteio 07 de fevereiro 09h00 – Pipoca, 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

leia-se

 data horário
Inscrição 06 de fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 07 de fevereiro 09h00 – Pipoca e Adereços e 
brinquedos
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

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitospaRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –pRÉ-CaRnaVal de MoReiRa CÉsaR 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata 
junto ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – 

pré-Carnaval de Moreira César 2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para venda no Pré-
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.

leia-se
1.1– As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para venda no Pré-
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 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento>, anexando todos os documentos solicitados,  das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 10/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 10/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 data horário
Inscrição 10 de 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

leia-se

 data horário
Inscrição 10 de fevereiro Vide item 1.1
Sorteio 12 de fevereiro 10h00 – Pipoca, brinquedos, 

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

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitos paRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –Matinoite 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata junto 
ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – Matinoite 

2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para na Matinoite 
2020, deverão ser feitas nos dias 13 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para na Matinoite 
2020, deverão ser feitas nos dias 13 de fevereiro de 2020, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, no 
horário das 8h00 às 17h00 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento>, 
anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 13/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 13/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 Data Horário

Inscrição 13 de fevereiro das 8h às 17h

Sorteio 17 de fevereiro 10h00 – Pipoca e Adereços e 
FoodTrucks

15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 18 de fevereiro das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 19 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 19 de fevereiro vide item 5.5

leia-se

 Data Horário

Inscrição 13 de fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 17 de fevereiro 10h00 – Pipoca, brinquedos, 
Adereços e FoodTrucks

15h00 – Barraca de alimentos

Entrega das licenças aos sorteados 18 de fevereiro das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 19 de fevereiro Dás 8h às 15h

Retirada da licença pelos suplentes 19 de fevereiro vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

edital de RetiFiCaÇÃo de ReQuisitospaRa CoMeRCialiZaÇÃo de 
aliMentos, BeBidas e adeReÇos –CaRnaVal 2020

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições, publica eRRata junto 
ao edital de Requisitos para Comercialização de alimentos, Bebidas e adereços – Carnaval 

2020, para nele fazer constar que:

onde se lê:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes na 
Carnaval 2020, deverão ser feitas nos dias 14 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.

leia-se
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio dos espaços para ambulantes na 
Carnaval 2020, deverão ser feitas nos dias 14 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 ou pelo site <https://pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento>, 
anexando todos os documentos solicitados, das 0h às 23h59.

aCResCente-se
1.1.1 – A plataforma 1Doc gera data e hora automaticamente nos protocolos, dessa forma, serão 
automaticamente desconsiderados os processos registrados antes das 0h do dia 14/02/2020 e 
após as 23h59 do dia 14/02/2020, ainda que o sistema conclua o envio.

onde se lê:

 data horário

Inscrição 14 fevereiro Das 8h às 17h

Sorteio 18 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 
Brinquedos
15h00 – Barraca de alimentos e 
bebidas

Entrega das licenças aos sorteados 20 de fevereiro Das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 21 de fevereiro Dás 8h às 16h

Retirada da licença pelos suplentes 21 de fevereiro vide item 5.5

leia-se

 data horário

Inscrição 14 fevereiro Vide item 1.1

Sorteio 18 de fevereiro 10h00 – Pipoca, Adereços e 
Brinquedos

15h00 – Barraca de alimentos e 
bebidas

Entrega das licenças aos sorteados 20 de fevereiro Das 8h às 16h

Contato com eventuais suplentes 21 de fevereiro Dás 8h às 16h

Retirada da licença pelos suplentes 21 de fevereiro vide item 5.5

Fabricio augusto pereira
secretário Municipal de administração

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.294, de 05 de deZeMBRo de 2019.

Dispõe sobre o período de atendimento dos caixas de supermercados, hipermercados e 
estabelecimentos similares no município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 180/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

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° Ficam os Supermercados e Hipermercados do Município de Pindamonhangaba obrigados a 
colocar a disposição dos consumidores, funcionários suficientes no setor de caixas, de forma que a 
espera na fila para atendimento seja no prazo máximo de 20 (vinte) minutos.
§1º Para comprovação do atendimento previsto no caput do artigo 1º, deverá ser adotado controle 
através de “senha”, disponibilizado próximo de cada “Caixa”, onde constará o horário de chegada 
à fila, sendo anotado pelo(a) operador(a) de caixa, o horário de atendimento, na própria senha.
§2º Nos finais de semana (sábados e domingos) e em feriados, o prazo para o cumprimento da 
presente Lei será ampliado para 30 (trinta) minutos.

Art. 2º O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I- Advertência verbal;
II- Advertência escrita;
III- Multa de 10 UFMPs.
Parágrafo único.  Em caso de reincidência, o infrator será punido com aplicação da multa em dobro 
e assim, progressivamente.

Art. 3º A fiscalização para cumprimento desta Lei e a aplicação das penalidades referidas no artigo 
anterior competem ao órgão municipal que poderá, para tanto, valer-se de sua própria estrutura 
administrativa ou firmar convênios com as instituições competentes.
Parágrafo único.  Para dar ciência aos consumidores, os estabelecimentos previstos no caput do 
artigo 1º deverão fixar em local visível informação sobre o tempo estabelecido para atendimento 
desta Lei.

Art. 4º Os Supermercados e Hipermercados deverão se adaptar às disposições desta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues                                         
prefeito Municipal                              

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 
SNJ/app

assoCiaÇÃo CoMeRCial e industRial de pindaMonhanGaBa
edital de ConVoCaÇÃo

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme prevê seu 
Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus associados 
quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus a associados 
ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato que ora se finda, 
e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o mandato 2020/2022, 
a realizar-se dia 04 de Fevereiro de 2020, terça – feira às 19:30min., em seu auditório, situado 
na Rua Deputado Claro César 44, nesta Cidade. Havendo quórum de 50% (cinquenta por cento) 
mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia se realizará em 1ª 
(primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com qualquer número 
de associados.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2020.

thiago alves derrico
presidente

oFiCial de ReGistRo de iMÓVeis, tÍtulos e doCuMentos e CiVil das pessoas 
JuRÍdiCas da CoMaRCa de pindaMonhanGaBa-sp

av. albuquerque lins nº 518, são Benedito, tel.: (12) 3642-1416, pindamonhangaba-sp.
edital de intiMaÇÃo

(lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ALEX PAULO COSTA MARTINS, em virtude do mesmo 
não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 30.858,91 em 23/01/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553679334, firmado em 24 de maio de 2016, garantido 
por alienação fiduciária, registrado sob nº 02, na matrícula nº 59.615, tendo por objeto o imóvel situado 
na AVENIDA DOUTOR JOSÉ ADHEMAR CÉSAR RIBEIRO Nº 1.551, APTO 13, EDIFÍCIO VIVENCE, 
JARDIM CARLOTA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.443-010. O prazo para pagamento da dívida 
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2020.
oVidio pedRosa JunioR

- Oficial Registrador -

CRonoGRaMa de entReGa das Cestas BÁsiCas, referentes ao mês de 
Janeiro/2020, pelo Setor de Almoxarifado Central, será conforme abaixo:
- Nos dias 29, 30, 31/01, 03 e 04/02, das 08h00 às 17h00; e,
- Nos dias 05, 06, 07, 10 e 11/02, das 08h00 às 11h40 e das 13h30 às 16h40. 
Haverá, também, entrega de cestas na Subprefeitura de Moreira César, para facilitar 
aos servidores que residem ou trabalham naquela região. A intenção é atender da 
melhor maneira possível a todos os servidores e seus familiares.

este  peRÍodo  nÃo  seRÁ  pRoRRoGado!

CMdCa - Conselho MuniCipal dos diReitos da CRianÇa 
e do adolesCente – 

ConVoCaÇÃo – 2ª ReuniÃo oRdinÁRia 2020
Ficam os Conselheiros e as Conse-lheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade 
civil, convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “2ª Reunião Ordinária de 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e Aprovação de Ata;
• Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias;
• Respostas e Informações do Programa Viva Leite;
• Retomada de discussão sobre o diagnóstico do município;
• Devolução das Urnas e Cabines e Inutilização da Cédulas (Eleição Conselho Tutelar);
• Entidades cadastradas no CMDCA e participação nas ações de Políticas Públicas do CMDCA e 
reuniões quinzenais;
• Monitoramento da falta de conselheiros em reuniões do Conselho Tutelar;
• Informações à Plenária sobre o projeto de Escuta Especializada;
• Entidades que oferecem atendimento psicológico a crianças vítimas de violência;
• Informes Gerais.
Data: 28/01/2020(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

helison de oliveira
presidente do CMdCa – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

MuniCÍpio  de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

deCReto nº 5.724, 02 de deZeMBRo de 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 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$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), na 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, no Departamento de Manutenção Geral e Logística 
Operacional, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Departamento de Limpeza Pública 
e Resíduos Sólidos e no Departamento de Meio Ambiente, 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 classificação orçamentária será:

13.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2088                  Recapeamento Asfáltico
15.451.0017.01   4.4.90.51 – Obras e Instalações (784)                                   R$   290.000,00 
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (787)                               R$   180.000,00 

16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
16.20 Departamento de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
2028                  Serviços de Limpeza Pública
15.452.0009.01   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(724) R$  280.000,00
2029                  Manutenção dos Serviços Municipais
15.452.0009.01  3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica(821)  R$    25.000,00
 
16.30   Departamento de Meio Ambiente
2016                  Manutenção da Gestão Ambiental
18.541.0005.01   3.3.90.30 – Material de Consumo (730)                                R$    25.000,00

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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro 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 02 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário de negócios Jurídicos 

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.293, de 04 de deZeMBRo de 2019.

Denomina uma via pública no Loteamento Residencial Mantiqueira de GARCIAS BATISTA DE 
MELO.
(Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão)

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 denominada de GARCIAS BATISTA DE MELO a rua Dezenove do Loteamento 
Residencial Mantiqueira no Município de Pindamonhangaba.

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

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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 04 
de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

lei nº 6.297, de 12 de deZeMBRo de 2019.

Denomina  de Rua Ignácio Rezende a Rua 15 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado 
no bairro do Crispim, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 76/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola)

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 denominada de Rua Ignácio Rezende a Rua 15 do Loteamento Residencial Santa Clara, 
localizado no bairro do Crispim.

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

Pindamonhangaba, 12 de dezembro 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 12 de dezembro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia GeRal nº 5.306, de 23 de 
deZeMBRo de 2019.
     
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o Sr. André César Forgati, engenheiro, 
para substituir o Diretor do Departamento 
de Obras Públicas, Sr. Luciano Carlos 
Domiciano, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 06 a 20 de 
janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 06 de janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 23 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na secretaria 
Municipal de negócios Jurídicos em 23 de 

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

SNJ/app/ Processo 36803/19

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo
poRtaRia inteRna nº 10.898, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Débora 
Helena Gonçalves como membro da 
comissão dos Processos Administrativos 
Disciplinares a seguir indicados, em 
substituição a Douglas Marcelo da Silva:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 
010/2018 – Processo Interno nº 36.252/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 
001/2012 – Processo Interno nº 4.142/2012. 

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 20 

de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.900, de 20 de deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve designar Patrícia Mara Costa dos S. Almeida como membro da comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, Processo Interno n° 20.219/2018, em substituição 
a Rosely Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia inteRna nº 10.901, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Patrícia 
Mara Costa dos S. Almeida como membro 
da comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 008/2019, Processo Interno 
n° 27.488/2018, em substituição a Rosely 
Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

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

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de 
pindaMonhanGaBa

estado de sÃo paulo

poRtaRia inteRna nº 10.902, de 20 de 
deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Patrícia 
Mara Costa dos S. Almeida como membro 
da comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 011/2019, Processo Interno 
n° 11.275/2019, em substituição a Rosely 
Silvana Moreira.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

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

dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

 pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.904, de 20 de deZeMBRo de 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 16 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 011/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.818, de 17 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 16 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de dezembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo                           

 
poRtaRia inteRna nº 10.911, de 03 de JaneiRo de 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 29 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 012/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.829, de 30 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 29 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2020.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de janeiro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos

 pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo 

poRtaRia inteRna nº 10.912, de 03 de JaneiRo de 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, 
contados a partir de 29 de dezembro de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 013/2019, constituído pela Portaria Interna nº 10.830, de 30 de setembro de 2019.

Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 29 de dezembro de 2019.

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2020.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de janeiro de 2020.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos


