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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 212/2018 (PMP 32387/2018) 
Foi firmado o aditamento 02/2020, de 
11/05/2020, ao contrato 009/2019, que cuida 
de “contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofissional continuada na modalidade 
‘home care’”, para prorrogação até 12/06/2020, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Siilva & 
Silva Assistência à Saúde Ltda ME, o Sr Luis 
Carlos Santos da Silva.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CESTA BáSICA 
MAIO/2020

Prezados, Segue o Cronograma de Entrega das Cestas Básicas, pelo 
Setor de Almoxarifado Central, referentes ao mês de Maio/2020:

- Dia 26/05 (Terça-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras A, B, C;
- Dia 27/05 (Quarta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras D, E, F, G, H, I;
- Dia 28/05 (Quinta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras J, K, L;
- Dia 29/05 (Sexta-feira) - Somente servidores com nomes iniciados pelas 
letras M, N, O, P, Q;
- Dia 01/06 (Segunda-feira) - Somente servidores com nomes iniciados 
pelas letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
- Dia 02/06 (Terça-feira) e 03/06 (Quarta-feira) - servidores que não retiraram a 
sua cesta básica no dia correspondente à inicial de seu nome.
OBSERVAÇÃO:
 01) Os servidores aposentados, acima de 60 anos e gestantes deverão 
ser atendidos de forma preferencial, ou seja, por ordem de chegada e sem 
obedecer a ordem alfabética nos dias acima mencionados.
02)  A entrega das cestas básicas obedecerá a ordem alfabética das iniciais 
dos servidores beneficiados e não da pessoa que estiver retirando a cestas 
(no caso de retirada da cesta básica por terceiros).
03) O horário de entrega será das 8:00 às 16:00 horas.
Essa deliberação foi determinada pelo COMITÊ DE COMBATE À CRISE 
DO CORONAVÍRUS (COVID-19), e estará valendo até segunda ordem. 
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. 
Salientamos que este período não será prorrogado em hipótese alguma.
Solicitamos dessa forma, que todos os servidores se atentem as datas 
e horários, para que possamos nos adequar e fazer um trabalho mais 
eficiente.
Agradecemos a colaboração de todos.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 072/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o DAYVIKSON NUNES BRITO responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARIA JUNHO DE ARAÚJO Bairro MOMBAÇA, QUADRA 08, LOTE 14, 
inscrito nesse município sob a sigla SO12.12.07.014.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e 
artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item 
l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 073/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o FERNANDO OSAMU ANDO responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARIA JUNHO DE ARAÚJO Bairro MOMBAÇA, QUADRA 07, LOTE 20, 
inscrito nesse município sob a sigla SO12.12.06.038.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e 
artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item 
l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 074/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA responsável 
pelo imóvel situado a RUA CONSTANTINO DE SANTANA CRONEMBERGER, Bairro MOMBAÇA, 
QUADRA 18, LOTE 11 inscrito nesse município sob a sigla SO1216.14.011.000, para que efetue a 
limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 
26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 075/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o DOVER CONSTRUTORA LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN, Bairro MOMBAÇA, QUADRA 03, LOTE 02 inscrito nesse 
município sob a sigla SO12.11.03.002.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 
2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 076/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o REGIS BRANDÃO DO CARMO responsável 
pelo imóvel situado a RUA CONSTANTINO DE SANTANA CRONEMBERGER, Bairro MOMBAÇA, 
QUADRA 18, LOTE 09 inscrito nesse município sob a sigla SO12.16.14.009.000, para que efetue 
a limpeza do terreno 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 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 
de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 077/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o AUGUSTO CÉSAR DAVID responsável pelo 
imóvel situado a RUA LUZIA PAES ESCOSSIO, Bairro MOMBAÇA, QUADRA 08, LOTE 33 inscrito 
nesse município sob a sigla SO12.16.14.009.000, para que efetue a limpeza do terreno 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 e artigo 
1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item 
l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PRESTAÇÃO DE CONTAS: SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Prefeitura avança com entrega de títulos de legitimação para novas Escrituras  do  

LOTEAMENTO CASTOLIRA
Com satisfação, vimos informar que a SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE PINDAMONHANGABA dá 
mais um importante passo para o sucesso deste programa que o seu Bairro aguarda há vários anos.
A equipe da SECRETARIA DE HABITAÇÃO realizara no próximo dia 21/05/2020 – 5ª feira, a entrega 
das pasta com Título de Legitimação que proporcionará para sua família a segurança jurídica de 
realmente ser o proprietário do seu imóvel. 
Pedimos que compareçam no dia 21/05/2020 – 5ª feira na relação do horário abaixo no AUDITÓRIO 
DA PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA para receberem dos técnicos da Secretaria a sua 
documentação.

RUA 06 - R: JOSÉ CORREIA DA SILVA – HORáRIO DAS ENTREGAS: 15 H
N° 57 -   SIDVÂNIA DE OLIVEIRA MOURÃO
N° 97 -   MARILENA GRACIANO FERREIRA
N° 113 - MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA 
N° 139 - JOANA PAULA PEREIRA DA SILVA
N° 155 - GERALDO BATISTA BENTO
N° 163 - LUIS CARLOS MARTINS DO CARMO
N° 195 - MARLUCE NUNES ROFRIGUES
N° 389 - MARIA IVETE GONÇALVES DA SILVA 
N° 392 -  VANESSA DE ALMEIDA ALVES DO NASCIMENTO

RUA 07 - R: IRACEMA PEREIRA RESENDE – HORáRIO DAS ENTREGAS: 15 H
N° 26 - ANA MARIA BALBINA DOS SANTOS
N° 42 - MARIA JOSÉ DE LIMA
N° 180 - KATIA NANCI ROGRIGUES DE PAULA
N° 204 - JOSÉ BENEDITO REZENDE
N° 244 - SELMA PEREIRA DA TRINDADE DA SILVA 
N° 414 - FLÁVIA DE JESUS MACHADO
N° 77 -  CRISTIANE APARECIDA SANTOS DA CRUZ
N° 101 - ELISANGELA PAULA DOS SANTOS
N° 109 - CHIRLEI MORAIS SANTOS 

RUA 07  R: IRACEMA PEREIRA RESENDE - HORÁRIO DAS ENTREGAS: 15:30 
N° 159 - ROSANA APARECIDA LEITE DOS SANTOS
N° 223 - MARIA BERENICE CUBA
N° 329 - SILVANA APARECIDA BORGES DA SILVA
N° 361 - JULIANA APARECIDA PEREIRA
N° 385 - EZEQUIEL BORGES
N° 393 -  IDALINA PORTO BATISTA

RUA 08 R: REGINA CÉLIA PESTANA CÉSAR – HORáRIO DAS ENTREGAS: 15:30
N° 96 - CLAUDEMIR FERNANDES MACHADO
N° 104 - JOSEFA DA MOTA
N° 242 - MARIA LUIZA PEREIRA FELICIANO
N° 316 - JOSÉ CARLOS ALBANEZ SILVA
N° 388 -  JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
N° 99 - NEUSA BENEDITA DA SILVA DOS SANTOS
N° 359 - LUCIANA SLEIMAN ALI DE MELO 
N° 407 - SILVIA HELENA DOS SANTOS

RUA 09 - R: FRANCISCO IVAN TEIXEIRA – HORáRIO DAS ENTREGAS: 15:30
N° 118 - GISELE ELIANE SANT ANA
N° 126 - ANDRESA CINACHI DO PRADO
N° 190 - CARLA CRISTIANE DAVID BATISTA
N° 280 - SEBASTIANA ROSALINA GOES DE OLIVEIRA 
N° 352 - RONALDO GOMES
N° 23 - ALINE ALVES OLIVEIRA
N° 63 -  ELAINE EDILENE DA SILVA
N° 105 - ALESSANDRA LENADRO SEBASTIANA DIAS DA SILVA

RUA 09 R: FRANCISCO IVAN TEIXEIRA – HORáRIO DAS ENTREGAS:16 H
N° 113 - CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA 
N° 201 - SONIA NOVAIS DE OLIVEIRA
N° 153 - FRANSCISCA GILSA MORORO
N° 267 - LOURDES DOS SANTOS SEBATIÃO 
N° 331 - MARIA DAS GRACIAS APOLINÁRIO DA SILVA

RUA 10 R: ANTONIO ALVES DA SILVA –  HORáRIO DAS ENTREGAS: 16 H
N° 24 - ANGÉLICA INÁCIO DE OLIVEIRA
N° 32 - SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA
N° 48 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES
N° 114 - MÁRCIA GONÇALVES DO PRADO IZIDORO
N° 252 - JOSEFA GENI DO NASCIMENTO 
N° 260 - LÍGIA MARIA DE AZEREDO
N° 292 - ROSELI APARECIDA DE MELO
N° 324 - ADRIANA MARCONDES CARNEIRO
N° 27 -  ELIANA MARIA DE SOUZA
N° 75 -  MARIA APARECIDA DE PAULA CORREIA LEITE
N° 101 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
N° 117 - ROBSON MARCONDES
N° 125 - LETICIA BENEDITA DA COSTA
N°255 - ANA LUCIA GONÇALVES DOS REIS
N° 335 -  DANIELLE APARECIDA GOMES DOS SANTOS 
N° 359 -  NEUSA DE MENDONÇA
N° 383 - VERA LÚCIA DOS SANTOS

O “Programa MEU BAIRRO É LEGAL” prosseguirá beneficiando outros moradores do seu Bairro 
Castolira, bem como dezenas de outras famílias de diversas regiões de Pindamonhangaba.
Agradecemos pela compreensão em esperar e seguimos firmem nosso propósito de legitimar mais 
proprietários e proporcionar novas ESCRITURAS de imóveis em PINDAMONHANGABA.
Sua presença é muito importante para nós!
Abraços

João Henrique Ferrari Gontijo
Secretário de Habitação 

ERRATA: FICA RETIFICADA A 
DATA CONSTANTE NA PRESENTE 

RESOLUÇÃO (LEIA-SE: 11 DE 
FEVEREIRO, ONDE CONSTAVA 21 
DE JANEIRO) E SEU RESPECTIVO 

ANEXO (CORREÇÕES NO PRÓPRIO 
DOCUMENTO), PUBLICADA 

ANTERIORMENTE NA EDIÇÃO DE 
18/02/2020.

RESOLUÇÃO Nº 94, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2020.
Altera Resolução nº 93/2020 – CMDCA 
para realocar recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FUMCAD às Instituições 
relacionadas no anexo, a fim de financiar 
projetos de atendimento às crianças e 
adolescentes, e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA, no uso 
das atribuições estabelecidas nas Leis 
Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004.
Considerando as doações ao FUMCAD – 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, realizadas em 2019,
Considerando o Edital FUMCAD 
2020/2021,
Considerando as deliberações da 3ª 
reunião extraordinária, ocorrida em 11 de 
fevereiro de 2020,
Resolve:
Art. 1º - AUTORIZAR o repasse público 
via FUMCAD, para as Instituições, 
conforme relação anexa, a fim de financiar 
os projetos apresentados, avaliados e 
aprovados para execução no período 
2020/2021.
Art. 2º - A liberação do recurso está 
condicionada a apresentação ao Setor de 
Convênios com Entidades da Secretaria 
de Assistência Social do Plano de 
Trabalho, com planilha de execução 
financeira muito bem definida, e todos os 
documentos necessários à celebração da 
parceria com a administração pública.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 
2020. 

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 

2019/2021

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Agindo no presente - construímos o futuro 

ERRATA: FICAM RETIFICADAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE ANEXO, PUBLICADO 
ANTERIORMENTE NA EDIÇÃO DE 18/02/2020, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO:

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 94 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

INSTITUIÇÃO CNPJ PROJETO/PROGRAMA/SERVIÇO VALOR – R$

APAMEX – ASSOCIAÇÃO 
PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE

09.232.628/0001-97
 

“AMOR EXIGENTINHO” – PREVENÇÃO AO 
USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

R$ 65.000,00

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 
PINDAMONHAGABA

05.381.354/0001-47 RESGATANDO VIDAS “OFICINA PARA VIDAS” R$ 13.921,68

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA 54.122.098/0001-89 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO 
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL R$ 51.000,00

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO 09.367.172/0001-72 CRIANÇA, CÂMERA & AÇÃO R$ 57.000,00

ASSOCIAÇÃO PRO-COALIZÕES 
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO 
BRASIL

16.732.884/0001-09 PROJETO “EM BUSCA DO MELHOR” R$ 50.000,00

ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CRESCER

07.076.249/0001-20 PROJETO “TRANSFORMANDO VIDAS” R$ 103.000,00

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO DE PINDAMONHANGABA 50.455.815.0001-33 PROJETO EDUCACIONAL ANÁLIA FRANCO R$ 20.000,00

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA

54.126.818.0001-84 PROJETO PÁTIO ACESSO R$ 41.200,00

IA3 – INSTITUTO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO A 
ARTES E APRENDIZAGEM

10.430.790/0001-07 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO R$ 162.732,50

NOUS-ESCOLA NOETICA DA VINCI 26.769.659/0001-09 O TEATRO DE GRUPO NA ESCOLA R$ 31.000,00

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Agindo no presente - construímos o futuro 

LAR SÃO JUDAS TADEU 47.564.851/0001-20 ARTE E MOVIMENTO R$ 25.000,00

CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE 50.455.690/0001-41 PROGRAMA APRENDIZ - CME R$ 25.000,00

LICEU CORAÇÃO DE JESUS 60.463.072/0013-30 CURSINHO PARA VESTIBULAR R$ 28.000,00

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2020.
Helison de Oliveira

Presidente do CMDCA - Gestão2019/2021

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINáRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 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 “6ª Reunião Ordinária de 2020”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e aprovação de ata;
• Edital Itáu – seleção de projeto;
• Manifestação das Entidades – execução dos projetos na pandemia;
• Inutilização das Cédulas – Eleição Conselho Tutelar
• Informes Gerais.
Data:  26/05/2020 (terça-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Transmissão online pela página do Facebook: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 95, de 08 de maio de 2020.

Dispõe sobre a composição da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação das parcerias 
financiadas com recursos do FUMCAD.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, no uso das 
atribuições estabelecidas nas Leis Municipais 
nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando a deliberação da 5ª reunião 
ordinária, ocorrida em 08 de maio de 2020,
RESOLVE :
Art. 1º Nomear os membros abaixo para 
compor a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Parcerias, a saber:

- Karina Pereira Citro
- Michele Aparecida Causso
- Whitley Paes da Silva

Art. 2º A comissão acima mencionada 
tem o objetivo de acompanhar, avaliar e 
fiscalizar o cumprimento do objeto das 
parcerias financiadas com recursos do 
FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do município 
de Pindamonhangaba, a fim de subsidiar a 
fiscalização e homologar os pareceres do 
Gestor das Parcerias, nos moldes determinados 
pela Lei nº 13.019/2014.

Art. 3º A presente Resolução revoga o 
parágrafo único da Resolução nº 77, de 02 de 
abril de 2019.
 Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua aprovação.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2020. 

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.789, DE 15 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE QUARENTENA NO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM 
ADOTADOS PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS . 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o estado de pandemia declarado pela Organização Mundial da 
Saúde – OMS;
CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 
Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
que diz respeito às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), sobretudo o seu 
artigo 3º, a possibilitar condutas aos gestores locais de saúde;
CONSIDERANDO a extensão da vigência do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar objetivamente as medidas restritivas 
aplicadas em âmbito municipal com aquelas que vêm sendo adotadas em nível 
estadual, as quais guardam em comum a necessidade de promover e preservar a 
saúde pública; e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 5.775 de 13 de abril de 2020, 
que declara o estado de calamidade pública no Município de Pindamonhangaba em 
razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19);
DECRETA: 
Art. 1º Fica decretada medida de quarentena no Município de Pindamonhangaba 
até 31 de maio de 2020, consistente em restrição de atividades e aglomerações de 
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Coronavírus – COVID-19, 
no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º Para o fim de que cuida o artigo 1º deste Decreto, ficam suspensos:
I - O funcionamento de casas noturnas, casas de eventos, academias, centros de 
ginástica e similares;
II - A realização de eventos esportivos, culturais, educacionais ou outras atividades 
coletivas de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas, em locais públicos ou 
privados, ainda que anteriormente autorizados; 
III- O atendimento presencial, com permanência de público, em estabelecimentos 
comerciais, de prestação de serviços e congêneres, ressalvadas as atividades internas 
e as exceções desse decreto;
IV- O consumo local em restaurantes, padarias, food trucks, lanchonetes, 
hipermercados, supermercados, mercados, bares, adegas, depósitos de bebidas e 
congêneres; 
Parágrafoúnico - Ficam autorizados os serviços de entrega “delivery” e/ou “drive thru” 
de quaisquer estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço.
Art. 3º À exceção dos equipamentos de saúde, poderão ser suspensos os 
atendimentos presenciais ao público nos prédios da Administração Municipal, devendo 
os munícipes utilizar a plataforma digital de atendimento 1Doc, acessível no sítio http://
pindamonhangaba.1doc.com.br/atendimento.
Art. 4ºA Secretaria Municipal de Educação e estabelecimentos particulares de ensino 
seguirão as orientações do MEC e Governo do Estado de São Paulo, na suspensão 
das aulas.
Art. 5º O disposto no caput do artigo 2º deste Decreto, não se aplica aos estabelecimentos 
que tenham por objeto atividades essenciais, nas seguintes conformidades:
I - Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios de análise e diagnóstico, clínicas 
veterinárias.Serviços de limpeza e lavanderias. 
II - Alimentação: hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 
hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimentos de alimentos, laticínios, feira 
livre, padarias e congêneres;
III - Abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, distribuidor 
e comércio varejista de gás e água, oficinas de veículos automotores, autoelétricas, 
borracharias, bicicletarias e bancas de jornal;
IV - Segurança: serviços de segurança privada;
V - Comunicação social/visual: meios de comunicação, inclusive eletrônica, executada 
por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens e produção 
de material gráfico e visual;
VI - Comércio: insumos agropecuários, lojas de material de construção civil e de peças 
para veículos automotores;
VII - Serviços de hotelaria e hospedagem em geral: sendo vedada admissão de novos 
hospedes, mantida a renovação de permanência dos admitidos antes da publicação 
da Quarentena. Excepcionalmente, poderão ser aceitas novas hospedagens desde 
que para recepção de profissionais que atuem no atendimento de serviços essenciais. 
VIII - Demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, exceto academias de esportes de todas as modalidade  e 
atividades religiosas presenciais, cuja permissão restringir-se-a às atividades online, 
respeitando o distanciamento de 4m² por pessoa no interior da igreja ou templo e as 
demais normas sanitárias;
IX - Funerárias: devendo os velórios ter número limitado a uma pessoa a cada 4m2, 
restringindo a cerimônia a, no máximo, 3 horas;
X - Bancos e casas lotéricas;
XI - Estacionamento e locação de veículos.
Parágrafo único. A feira livre (Praça da Liberdade/laterais) funcionará com espaço 
alterado (maior distância entre as barracas, que serão divididas em ruas laterais 
e algumas outras vias que serão interditadas para este fim), exceto para o(s) 
permissionário(s) / responsável(is) de banca(s) não residentes no município;
Art. 6º Estabelecimentos do setor alimentício localizados no interior de postos de 
combustíveis e derivados, poderão atender ao público mediante serviços de entrega 
“delivery”, “drive thru” e venda presencial,conforme deliberação nº6 do Governo do 
Estado de São Paulo,observadas as recomendações das autoridades sanitárias e 
vedado, unicamente, o consumo no local;
Art. 7º Os serviços de fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia e internet 
são considerados de natureza essencial, razão pela qual fica proibida, por tempo 
indeterminado, a suspensão ou corte do fornecimento às pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas.
Art. 8º Todos os estabelecimentos que se encontram autorizados a funcionar em 
regime de exceção deverão seguir as normas sanitárias de segurança e higiene 
fixadas pelo Município no Anexo I deste Decreto, devendo, ainda, intensificar as ações 
de limpeza e informação à população. 
Parágrafo único - O Comitê Administrativo Extraordinário de Prevenção e Combate ao 
COVID-19, instituído pela Portaria Geral nº 5.342, de 26 de março de 2020, deliberará 
sobre casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este 
Decreto.
Art. 9º Enquadram-se como essenciais os serviços públicos prestados pela Secretaria 
Municipal deSaúde, Assistência Social, Segurança Pública, bem como os das demais 
Secretarias Municipais no caso das atividades desempenhadas estarem diretamente 
relacionadas à cadeia de serviços indispensáveis, tais como fiscalização de posturas, 
obras, finanças, licitações, jurídico, limpeza publica,dentre outras, cabendo aos 
respectivos Secretários identificar as necessidades e adotar as providências 
pertinentes.
Art.10. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, de Administração, de Finanças e Orçamentoe demais órgãos 
competentes, fiscalizarão o efetivo cumprimento deste Decreto, estando os infratores 
sujeitos à suspensão e cassação do alvará de funcionamento, aplicação de multa, e 
demais medidas legais pertinentes, inclusive de ordem criminal. 
Art. 11. Fica reiterada a recomendação para que a circulação de pessoas no âmbito do 
Município de Pindamonhangaba se limite às necessidades imediatas de alimentação, 
cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais, sendo vedadas aglomerações.
Art. 12. Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção nos termos do 
Decreto Estadual n.º 64.959 de 04 de maio de 2020.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que se encontram autorizados a funcionar em 
regime de exceção deverão proibir a entrada e circulação, em suas dependências, de 
pessoas que não estejam fazendo uso de máscara, devendo, ainda, disponibilizarem 
os materiais gráficos constantes no Anexo II, conforme termos e condições orientativas 
expedidas pela Prefeitura.
Art. 13. Em razão do estado de calamidade declarado no Decreto nº 5.775, de 13 
de abril de 2020, poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e 
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa.
Art. 14. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Saúde 
poderá publicar plano de contingência a ser seguido pelos demais órgãos municipais 
e cidadãos.
Art. 15. Todos os profissionais de saúde da rede municipal poderão ser requisitados 
para o atendimento e prestação de serviços nas Unidades da Rede Municipal de 
Saúde.
Art. 16. Ficam autorizadas as Secretarias Municipais a proceder a realocação de seus 
servidores em setores distintos daqueles aos quais se encontram alocados, de modo 
a atender às demandas que se apresentarem em razão da expedição do decreto de 
Calamidade Pública.
Art. 17. À exceção dos servidores das Secretarias Municipais e das atividades 
consideradas indispensáveis, enquadrando-se comoexercício de funções essenciais, 
assim declaradas pelos respectivos Secretários, os demais servidores públicos 
poderão ser designados para execução de suas atividades por teletrabalho.
§1º Os critérios de aferição poderão ser firmados entre o servidor e o gestor desua 
unidade de lotação.
§2º Caso as atividades não possam ser desempenhadas em regime de teletrabalho, 
deverá ser realizado o trabalho presencial e, a critério da chefia imediata, poderão não 
ser computadas faltas.
§3º As chefias imediatas dos servidores que realizarem atividades por teletrabalho, por 
força do presente Decreto, deverão informar a situação ao Departamento de Recursos 
Humanos para fins pertinentes.
Art. 18. Em caso de necessidade, fica autorizada a realização compulsória de exames 
médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas 
profiláticas ou tratamentos médicos específicos, nos termos do artigo 3º, inciso III da 
Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Art. 19. Os casos suspeitos do COVID-19 terão atendimento prioritário nas unidades 
de saúde municipais específicas.
Art. 20. Fica dispensada a licitação, nos termos da lei, para aquisição de bens, serviços 
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), bem como a 
contratação excepcional de pessoal para atender à situação posta nos termos do 
artigo 37, IX da Constituição Federal.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacionaldecorrente do Coronavírus (COVID-19).
§2º Os estabelecimentos particulares de saúde poderão ter suas unidades, 
equipamentos e equipes requisitadas para efeitos de cumprimento deste Decreto.
Art. 21. Os casos omissos serão dirimidos à medida das necessidades que se 
apresentarem.
Art. 22. Ficam revogados os Decretos Municipais nºs 5752 de 16 de março de 2020; 
5756 de 20 de março de 2020; 5757 de 24 de março de 2020; 5758 de 24 de março de 
2020; 5761 de 30 de março de 2020; 5767 de 03 de abril de 2020; 5768 de 03 de abril 
de 2020; 5769 de 07 de abril de 2020; 5770 de 07 de abril de 2020; 5779 de 22 de abril 
de 2020 e Decreto nº 5784 de 11 de maio de 2020.
Art. 23.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 18 de maio de 2020.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2020.
 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

 
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

em 15 de maio de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

*  Texto integral dos decretos no site oficial da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
site: http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/coronavirus/informacao.htm:, sendo a 
publicação dos Decretos
nº 5.767/2020 e nº 5.768/2020,  em 03/04/2020;  nº 5.769/2020 e nº 5.770/20 em 
08/04/2020, nº 5.779/2020
em 23/04/2020 e 5.784/2020 em 12/05/2020.


