
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 5 de março de 20218

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

edital de notificação

controle 032/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANTÔNIO HENRIQUE 
SIMÕES, responsável pelo imóvel 
situado a AV. SÃO PAULO, S/NR., Bairro 
CIDADE NOVA, QUADRA E-03   LOTE  
13,  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.04.16.006.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 033/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ANTÔNIO HENRIQUE 
SIMÕES, responsável pelo imóvel 
situado a AV. SÃO PAULO, S/NR., Bairro 
CIDADE NOVA, QUADRA E-03   LOTE  
14   ,  inscrito nesse município sob a sigla 
SE23.04.16.005.000, 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. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 039/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) APARECIDO ITALINO , 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
MOGI DAS CRUZES, Bairro CIDADE NOVA, 
QUADRA B-10   LOTE  03   ,  inscrito nesse 
município sob a sigla NE23.13.01.028.000 
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. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 040/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) CARLOS ANDRE VIEIRA 
DANTAS , responsável pelo imóvel situado 
a RUA BENEDICTO DOS SANTOS , S/NR., 
Bairro RES. FLAMBOYANT MOMBAÇA, 
QUADRA 04   LOTE  22 E 23 ,  inscrito nesse 
município sob a sigla SO121203020000, 
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. 
NOT 2132-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 041/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) SANDRO MONTEIRO 
VARGAS , responsável pelo imóvel situado 
a RUA GERALDO ALVES DE AZEVEDO, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA, QUADRA 05   LOTE  29   ,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121204029000, 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. 
NOT 2186-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 042/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) JULIETE GOMES DE 
AMORIM , responsável pelo imóvel situado 
a RUA GERALDO ALVES DE AZEVEDO, 
S/NR., Bairro RES. FLAMBOYANT 
MOMBAÇA, QUADRA 06   LOTE  04   ,  
inscrito nesse município sob a sigla 
SO121205004000, 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. 
NOT 2202-21  VALOR 550,00 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 043/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) MANOEL MARQUES 
MARTINHO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua José Gambini de Souza Nº 0, 
Lote 243, Bairro BELA VISTA inscrito nesse 
município sob a sigla SE21.09.09.002.000, 
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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 044/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) ORLANDO CAMPOS DA 
CRUZ GALVÃO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Godofredo Pestana Nº 148, 
Bairro CAMPO ALEGRE inscrito nesse 
município sob a sigla SE11.09.12.011.000, 
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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

controle 045/21 – liMPeZa de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) JOSE LUIZ DOS SANTOS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua 
João Batista dos Santos Nº 497, Quadra 
S, Gleba, Bairro JARDIM SANTA CECILIA 
inscrito nesse município sob a sigla 
SE12.06.03.017.000, 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 I. 

Eliana Maria Galvão Wolff
chefe de divisão de Posturas Municipais

conSelho MuniciPal doS direitoS 
da Mulher de PindaMonhangaba

edital de conVocação Para 
eleição de rePreSentanteS da 

Sociedade ciVil Para o conSelho 
MuniciPal doS direitoS da Mulher 

de PindaMonhangaba
 – geStão 2021/2023

A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
nos termos Lei Municipal nº 4.985, de 10 
de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais, por meio da comissão 
eleitoral, resolve alterar o cronograma 
das atividades do processo eleitoral, 
prorrogando o período de inscrições e 
demais datas conforme abaixo: 
1 – cronograma das atividades:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 05 de fevereiro 
de 2021
PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  08 a 26 de 
fevereiro de 2021
PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES – 01 a 10 
de março de 2021
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES HABILITADAS 
– 12 de março de 2021
PRAZO PARA RECURSO – 13 a 16 de 
março de 2021
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL – 19 
de março de 2021
ELEIÇÃO – 30 de março de 2021
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ELEIÇÃO – 
09 de abril de 2021

Os demais itens e dispositivos constantes do 
Edital publicado em 05 de fevereiro de 2021, 
permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 01 de março de 2021.

comissão eleitoral
Processo eleitoral cMdM

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

Publicidade doS ProceSSoS 
de licitação

*** hoMologação ***
Pregão regiStro de Preço nº 
168/2020 (PMP 7812/2020) 
A autoridade superior homologou, em 
02/02/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de medicamentos 
injetáveis”, em favor das empresas, os itens 
(item-valor unit em R$): Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli: 03-1,08; 32-1,61; 74-
1,24; 75-1,40; 76-1,35; Aglon Com e Repres 
Ltda: 77-3,15; Anbioton Importadora Ltda: 
61-0,249; Antibióticos do Brasil Ltda: 18-6,30; 
20-4,356; Biohosp Produtos Hospitalares 
S/A: 68-16,9488; Ciamed – Distribuidora de 
Medicamentos Ltda: 22-29,8745; Cirurgica 
São José: 36-1,19; 44-1,07; 55-0,32; 84-
0,78; Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 
– Filial: 06-1,64; 23-4,08; 46-4,98; 48-0,80; 
63-1,11; 85-2,178; Cristalia Produtos Químicos 
Farmaceuticos Ltda: 39-2,42; 82-20,12; Droga 
Fonte Ltda: 04-3,70; 10-1,77; 79-1,67; Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação: 
40-20,9585; 41-29,90; Farmace Industria 
Químico Farmacêutica Cearense Ltda: 02-
0,6336; 09-086; 12-0,67; 15-0,92; 25-0,293; 
31-0,27; 34-0,60; 42-1,00; 47-0,46; 56-0,30; 
Five Med Distribuidora Hospitalar: 05-8,64; 
08-1,584; 17-0,0308; 19-8,6427; 21-2,6235; 
Fresenius Kabi Brasil Ltda: 26-1,68; 27-1,88; 
28-2,34; 51-2,35; 52-2,10; 53-2,07; 54-2,38; 
66-3,62; 81-2,62; 83-2,57; Futura Comércio 
de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda: 70-
30,1752; 71-21,5325; Interlab Farmacêutica 
Ltda: 35-2,4693; Laboratório Teuto Brasileiro: 
33-0,67; 37-0,45; 43-2,18; Lumar Com. Prod. 
Farmaceuticos Ltda: 01 – 1,9212; Medimport 
Com de Prod Hosp: 29-1,79; 30-2,27; Portal 
Ltda: 24-0,2891; Quality Medical Com. E 
Distribuidora de Medicamentos Ltda: 14-
4,64; 62-2,1681; 87-0,88; Soma/SP Produtos 
Hospitalares Ltda: 11-3,60; 13-9,00; 16:1,06; 
38-7,00; 59-2,20; 60-4,6555; 64-2,80; 65-2,58; 
67-0,4356; 72-7,128. Ficam desertos os itens: 
07, 50, 58, 69, 78, 80 e 86 e fracassados os 
itens: 45, 49, 57 e 73.

Pregão regiStro de Preço nº 
009/2021 (PMP 459/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
02/03/2021, a licitação supra, que cuida de 
“Aquisição de aduelas”, em favor da empresa 
Guarani Industria, Comércio e Serviços Ltda, 
o item (item-vl unit em R$): 01-5,141,05. 

Pregão regiStro de Preço nº 
12/2021 (PMP 686/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
02/03/2021, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais de 
acabamento a serem utilizados em diversas 
obras”, em favor da empresa, os itens (item-
vl unit em R$): HSX Comércio e Serviços 
Eireli: 01-4,70; 02-19,70; 03-5,60.

Pregão nº 015/2021 (PMP 894/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
03/03/2021, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de produtos perecíveis 
(chá/bolacha), afim de atender aos pacientes 
nas UPAS do Araretama, Cidade Nova e 
Moreira César”, em favor da empresa Maria 
de Lourdes de Souza Rezende ME, o item 01, 
no valor total de R$ 16.718,00. 

*** licitação deSerta 
/ fracaSSada *** 

Pregão regiStro de Preço nº 
07/2021 (PMP 268/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, declarou, em 01/03/2021, 
fracassada a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de materiais de serralheria 
para serem utilizados em diversas 
obras-manutenção no município de 
Pindamonhangaba”. 

*** contrato ***
Pregão nº 002/2021 (PMP 133/2021) 
Foi firmado o contrato 015/2021, de 
02/03/2021, para “aquisição com instalação 
de grupo gerador, com fornecimento de 
quadro de transferência automática (qta), 
instalação”, no valor de R$ 80.000,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa 
Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos 
Eireli ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 

*** aditaMento ***
toMada de Preço nº 016/2019 (PMP 
28458/2019)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
26/02/2021, ao contrato 018/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
para elaboração de estudo de viabilidade 
técnica, econômica, financeira, legal e de 
modelagem jurídica, para o processo de 
implantação e operacionalização da nova 
rodoviária em Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 27/04/2021, assinando pela 
contratante a Sra Marcela Franco Moreira 
Dias, e pela contratada, empresa Geo 
Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio 
Ambiente e Geoprocessamento Ltda, o Sr 
José Roberto dos Santos. 

diSPenSa nº 185/2020 (PMP 5398/2020)
Foi firmado o aditamento 01/2021, de 
01/03/2021, ao contrato 053/2020, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
na realização do exame PCR (reação em 
cadeia da polimerase), que utiliza técnicas 
moleculares para identificação de genes 
virais específicos; para o diagnóstico 
dos pacientes suspeitos de Coronavírus 
(covid-19)”, para prorrogação até 
01/09/2021, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Associação Fundo de Incentivo à 
Pesquisa - AFIP, o Sr Sérgio Tufik.

eXtrato de terMo de colaboração celebrado entre
  organiZação da Sociedade ciVil (oSc) e a

Secretaria MuniciPal de educação

- eXercÍcio 2021 –

EXTRATO DO TERMO: Termo de Colaboração -  Inexigibilidade

Processo interno: Nº 10.415 /2020

celebrantes:
Município de Pindamonhangaba – Secretaria Municipal 
de Educação e APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba

objeto:

Prestar serviços de ações pedagógicas, terapêuticas 
e/ou lúdicas que tendem a possibilitar o curso do 
desenvolvimento global e harmônico do aluno do Ensino 
Fundamental – Ciclo I atenuando suas dificuldades e 
incentivando seu potencial; facilitando a inserção social e 
promovendo qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva

Vigência aditamento: 16/02/2021 a 15/02/2022
Valor: r$ 320.978,54 (anuais)

Data da assinatura: 16/02/2021

MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

lei nº 6.407, de 23 de feVereiro 
de 2021.

Institui o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Pindamonhangaba e dá outras 
providências.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 
PMGIRS do Município de Pindamonhangaba 
que tem como objetivo promover os serviços 
públicos municipais de resíduos sólidos no 
município, mediante o estabelecimento de 
metas e ações programadas que deverão ser 
executadas num horizonte de 20 (vinte) anos.  

Art. 2º O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS é 
um instrumento de gestão a curto, médio e 
longo prazo, no qual o Poder Público assume 
a responsabilidade de implantar políticas 
públicas para o manejo dos resíduos sólidos.

Art. 3º O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 
como instrumento da Política Municipal 
de Saneamento, tem como diretrizes, 
respeitadas às competências da União e do 
Estado, melhorar a qualidade da sanidade 
pública, manter o meio ambiente equilibrado 
em busca do desenvolvimento sustentável, 
além de fornecer elementos ao poder público 
e a coletividade para defesa, conservação e 
recuperação da qualidade e salubridade 
ambiental, cabendo a todos o direito de 
exigir a adoção de medidas neste sentido.

Art. 4º Constitui objetivo geral do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos – PMGIRS de Pindamonhangaba a não 
geração e a redução de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de consumo 
sustentável, consubstanciada na implantação 
de medidas visando aumentar a reciclagem 
e a reutilização dos resíduos, e na destinação 
ambientalmente adequado dos rejeitos.
Parágrafo único. Para o alcance do objetivo 
geral, são objetivos específicos do Plano:
I - melhorar a eficiência da gestão e/ou 
operação de resíduos no Município;
II - implementar as ações propostas no Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos;
III - sistematizar e organizar a situação 
dos Resíduos da Construção Civil - RCC 
gerados no Município;
IV - manusear e Destinar de maneira adequada 
os Resíduos de Serviço de Saúde – RSS;
V - instruir procedimento para correta 
segregação e ferramentas para a 
fiscalização;
VI - implementar ações de logística reversa.

Art. 5º A Administração Municipal, assim 
como os prestadores dos serviços públicos 
compreendidos nessa lei, deverão observar 
o disposto no Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, 
notadamente no que diz respeito ao 
cumprimento das metas nele previstas.

Art. 6° Caberá a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente a coordenação, acompanhamento, 
fiscalização e implantação do PMGIRS. 
Parágrafo único. Vetado.

Art. 7º O PMGIRS de Pindamonhangaba 
deverá ser revisado, obrigatoriamente, a 
cada 4 (quatro) anos ou em prazo inferior a 
este, quando necessário for.
§ 1º A proposta de Revisão do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, deverá ser elaborada em articulação 
com os prestadores dos serviços correlatos 
e estar em compatibilidade com as diretrizes, 
metas e objetivos:
I – das politicas Municipais, Estaduais de 
Saneamento Básico, de Saúde e de Meio 
Ambiente;
II – do Plano Municipal e Estadual de 
Saneamento e de Recursos Hídricos.
§ 2º A revisão de que trata o caput deste 
artigo, deverá preceder à elaboração do 
Plano Plurianual.
§ 3º O Poder Executivo Municipal deverá 
encaminhar a proposta de revisão do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos à Câmara de Vereadores, devendo 
constar as alterações, a atualização e a 
consolidação do PMGIRS anteriormente vigente.

Art. 8º O Plano Municipal Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos de Pindamonhangaba, 
na forma do Anexo Único, é parte integrante 
desta Lei.

Art. 9º As despesas decorrentes desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba,  23 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Maria eduarda abreu San Martin
Secretária Municipal de Meio ambiente

Registrado e publicado na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 
23 de fevereiro de 2021.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/ Projeto de Lei nº 20/2020 ( com 
Emenda 05)

* O texto da Lei nº 6.407, de 23/02/2021 
e o Anexo foram publicados no site 
h t tps : / /p indamonhangaba.sp .gov.br /
leis-e-decretos/legislacao e pelo  link 
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/
arquivo/a_70_0_1_01032021135101.pdf

MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

lei nº 6.410, de 23 de feVereiro 
de 2021.

Dispõe sobre a municipalização da estrada 
conhecida como Estrada do Ferraz, ou 
Estrada que liga ao Bairro da Ferragem, no 
bairro Ribeirão Grande.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou, e ela Sanciona e 
Promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica municipalizada a estrada 
conhecida como Estrada do Ferraz, ou 
estrada que liga ao Bairro da Ferragem, no 
Bairro Ribeirão Grande.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas disposições em 
contrário. 

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal 

Marcela franco Moreira dias
Secretária de obras e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

23 de fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei  nº 92/21

conSelho MuniciPal de 
aSSiStência Social

conVocação – 3ª reunião 
ordinÁria 2021

Ficam as senhoras conselheiras, senhores 
conselheiros titulares e suplentes, do 
Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a participarem, e 
entidades, trabalhadores, usuários e 
demais representantes da sociedade civil 
convidados a participarem, na data abaixo, 
da “3ª Reunião Ordinária de 2021”, cuja 
pauta vem a seguir:
Pauta:
- Leitura e aprovação de ata
- Minuta de Lei do SUAS
- Organização das Comissões (conselheiros 
não alocados em comissões)
- Informes Gerais.
Dia: 10/03//2021 (quarta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos) 
Local: Reunião online através do link: https://
meet.google.com/gwi-ncvw-aza

Transmissão pelo perfil do CMAS no 
Facebook
Facebook: (CMAS – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pindamonhangaba)

diego Matheus araújo de oliveira
Presidente do cMaS – gestão 2020/2022

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

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo

Portaria geral nº 5.491, de 26 de 
feVereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, atendendo ao disposto no art. 
3º da Lei nº 1.672, de 06 de maio de 1980,
R E S O L V E:
art. 1º Retifica o inc. I do art. 1º da Portaria 
Geral nº 5.425, de 30 de setembro de 2020,  
que convalida as nomeações do Conselho 
de Administração da  Fundação “Dr. João 
Romeiro” que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Jucelia  Batista Ferreira  - mandato de 
17/01/2017 a 17/01/2022

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 1º de janeiro de 2021.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli 
Secretário  de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

30 de setembro de 2020.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo 

Portaria geral nº  5.492, de 26 de 
feVereiro de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, resolve deSignar 
a servidora pública, Sra. Aiandra Alves 
Mariano, membro do Conselho Administrativo 
da Fundação Dr. João Romeiro, para 
substituir a Presidente da Fundação, Sra. 
Jucélia Batista Ferreira, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em férias, de 
22 de fevereiro a 13 de março de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos 22 de 
fevereiro de 2022.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 26 de fevereiro de 2021.                                                                                                                                            

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo

Portaria geral nº 5.493, de 26 de 
feVereiro de 2021. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea 
“c”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, reSolVe SuSPender, 
a pedido, o contrato de trabalho da servidora 
municipal ana cristina rodrigues da Silva 
Monteiro, pelo período de 02 (dois) anos a 
contar de 1º de março de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 05 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Martuscelli ribeiro
Secretário de administração 

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

26 de fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhangaba

eStado de São Paulo 

Portaria geral nº 5.496, de 02 de 
Março de 2021.

dr. isael domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o 
art. 6º da Lei Municipal nº 4.344, de 09 de 
novembro de 2005, com redação dada pela 
Lei Municipal nº 4.899, de 16 de janeiro de 
2009, 
reSolVe:
Art. 1º Nomear os senhores a seguir 
indicados para constituírem o conselho 
diretor do fundo de apoio esportivo 
de Pindamonhangaba – para o biênio 
2021/2022:

I - Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Everton Chinaqui de Souza Lima

II - Diretor de Esportes
Antonio Carlos de Macedo Giudice

III - Representante da Secretaria Municipal 
de Finanças e Orçamento
Carlos José Ribeiro  - Secretário Adjunto de 
Finanças e Orçamento
 
IV - Representante dos Professores de 
Educação Física da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer
Bruna Muassab Fernandes

V - Representante das Ligas Municipais, 
Clubes, Associações e Academias 
Dante Miranda Guerrero
 
VI - Representante da Rede de Estadual 
Ensino Estadual
Ubirajara Jaccino Junior
           
VII - Representante das  Sociedades de 
Amigos de Bairros.
Thiago Borges Salgado

Parágrafo único. Os membros referidos nos 
incisos I, II e III exercerão seus mandatos 
enquanto forem ocupantes dos respectivos 
empregos e os demais membros exercerão 
seus mandatos pelo prazo de 02 (dois) anos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 18 de fevereiro de 2021.

Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

dr. isael domingues 
Prefeito Municipal     

everton chinaqui de Souza lima
Secretário de esporte e lazer

Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 02 de março de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de 
PindaMonhanga  o de São Paulo

Portaria geral nº 5.494, de 02 de 
Março de 2021.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,  

reSolVe:

Art. 1º O Comitê instituído pela Portaria Geral nº 
5.342, de 26 de março de 2020, passa a vigorar 
nos termos desta Portaria.

Art. 2º O Comitê e Gabinete de Crise para 
Prevenção e Monitoramento aos Efeitos do 
Coronavírus (COVID-19), passa a vigorar com 
a seguinte composição:

I- Diretor do Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde – Presidente do 
Comitê – André Marcos Pereira
II- Chefe de Gabinete do Prefeito - Rodrigo 
Lóssio Ferreira
III- Secretário de Negócios Jurídicos – 
Anderson Plinio da Silva Alves
IV- Secretário Adjunto da Secretaria de 
Administração – Danilo Velloso
V- Secretário Municipal de Segurança Pública – 
Fabrício Augusto Pereira
VI- Secretário Adjunto de Governo – Alexandre 
Pereira Costa
VII- Secretário de Saúde – Valéria dos Santos
VIII- Secretário Adjunto de Saúde – Mariana 
Prado Freire
IX- Secretário de Finanças e Orçamento – 
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
X- Diretora de Comunicação – Maria Fernanda 
Garcia Munhoz
XI- Diretor do Departamento de Receita e 
Fiscalização – Vicente Correa da Silva
XII- Diretor do Departamento de Apoio Jurídico 
Legislativo e Institucional – Ana Paula Pedersoli
XIII- Chefe de Divisão de Posturas Municipais 
-  Eliana Maria Galvão Wolff
XIV- Assessor de Gabinete – Flávio Muassab 
Lima Silva

Art. 2º Os Comitês Descentralizados para 
tratar das questões dentro de seus respectivos 
segmentos, passam  a vigorar com a seguinte 
composição:

i – finançaS e orçaMento / dotação e 
coMPraS,  composto por:
a- Secretário de Finanças e Orçamento 
(Presidente) – Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
b- Secretário Adjunto de Finanças e Orçamento 
– Carlos José Ribeiro
c- Diretor Financeiro e Contábil – João Carlos Muniz
d-Diretor de Planejamento Orçamentário – 
Alyne Santos Ribeiro Lima
e- Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos  - Fábio Ferreira
f- Assessor de Gabinete - Daniela Fernanda 
Braz Ferreira

ii- organiZação doS trabalhoS / 
SerVidoreS , composto por:
a- Secretário de Administração ( Presidente) – 
Marcelo Ribeiro Martuscelli
b- Secretário Ajdunto de Administração – Danilo 
Velloso
c- Procurador Geral do Município – Carlos 
Daniel Zenha de Toledo
d- Diretor de Recursos Humanos – Thiago 
Vieira Carvalho
e- Diretor do Departamento de Atenção ao 
Servidor – Fernanda Figueira M. Borges
f- Assessor de Gabinete - Melissa Vieira da Silva

iii -  SaÚde,  composto por:
a - Secretária de Saúde (Presidente) – Valéria 
dos Santos
b - Secretária Adjunta de Saúde – Mariana 
Prado Freire
c - Diretor do Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde – André Marcos 
Pereira
d - Diretor de Atenção Especial – Lilian Leme de 
Jesus Bassanello
e - Chefe de Divisão de Vigilância 
Epidemiológica – Leonardo Antunes Martuscelli
f - Chefe de Divisão (Secretaria de Saúde)  - 
Andreia Alves dos Santos
g - Presidente do Conselho Municipal de Saúde – 
COMUS - Rogéria de Fátima do Nascimento Braga
h - Membro do COMUS – Meilai de Jesus Shen

iV- deSenVolViMento econÔMico e 
Social, composto por:
a - Presidente do Fundo Municipal de 
Solidariedade (Presidente) – Claudia Maria 
Vieira Domingues
b - Secretário de Desenvolvimento Econômico 
– Roderley Miotto Rodrigues
c - Secretária Municipal de Educação – Luciana 
de Oliveira Ferreira
d - Diretor de Atenção Social Básica – Marcela 
Narjara Louzada da Mata
e - Diretor de Indústria Comércio e Serviço – 
Daniela Cristine do Rosário Marcondes
f - Assessora de Gabinete - Gleisieli Conceição 
de Souza

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
    
Pindamonhangaba, 02 de março de 2021.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Valéria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos 

em 02 de março de 2021.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios Jurídicos
SNJ/app/memorando 8313/21digital

lei nº 6.411, de 23 de feVereiro 
de 2021.

cria o conselho Municipal de trânsito, 
transporte e Mobilidade urbana do 
Município de Pindamonhangaba - cMtM - e 
dá outras providências.

dr. isael domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
de Pindamonhangaba - CMTM, integrado à 
estrutura administrativa do Município, vinculado 
à Secretaria Municipal de Segurança Pública,  
órgão consultivo e deliberativo com a finalidade 
de assegurar a participação comunitária e 
servir de instância de articulação intersetorial 
para assessorar a Administração Pública 
Municipal nas questões relacionadas ao 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana no 
Município de Pindamonhangaba, objetivando 
promover o acesso aos equipamentos sociais e 
urbanos que garantem o direito à cidade.

caPÍtulo i - daS coMPetênciaS
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana  de 
Pindamonhangaba:
I - acompanhar e propor diretrizes para os 
serviços de transportes, sendo ele individual 
ou coletivo, de pessoas ou bens;
II - acompanhar o processo licitatório para 
concessão do Transporte Coletivo no 
Município;
III - propor as normatizações em questões de 
transporte e sugerir alterações que contribuam 
para a sua eficiência, observada a legislação 
vigente;
IV - manifestar-se sobre as diretrizes para 
a criação, alteração e extinção de linhas e 
itinerários do transporte coletivo;
V - manifestar-se sobre matérias concernentes 
ao transporte público coletivo municipal, 
para subsidiar o processo de concessão do 
transporte coletivo;
VI - manifestar quanto à proposta de 
reajustamentos tarifários, atendendo ao 
princípio da modicidade tarifária e garantindo 
equilíbrio econômico financeiro dos serviços 
de transporte coletivo público;
VII - manifestar sobre diretrizes gerais para 
a formulação de políticas de transportes do 
município;
VIII - propor projetos alternativos de 
arrecadação e financiamento de transportes 
urbanos;
IX - manifestar-se sobre alteração do sistema 
de transporte do município;
X - fiscalizar e acompanhar a arrecadação e 
a destinação dos recursos provenientes das 
multas de trânsito e transportes no Município, 
bem como as diversas arrecadações e 
destinações voltadas a área de mobilidade e 
afins;
XI - emitir resoluções e pareceres sobre as 
políticas de trânsito, transportes e mobilidade 
no Município, de acordo com seus aspectos 
específicos, observando os parâmetros 
estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro 
e Política Nacional de Mobilidade;
XII - acompanhar e manifestar-se sobre 
as atividades de administração, educação, 
engenharia e fiscalização de trânsito, 
transporte e mobilidade no Município;
XIII - elaborar Regimento Interno e 
Resoluções , estabelecendo as normas para 
seu funcionamento e das suas Câmaras 
Temáticas;
XIV - coordenar a Conferência Municipal 
de Trânsito, Transporte e Mobilidade a 
cada 2 (dois) anos, sendo a organização e 
realização de responsabilidade da Prefeitura 
de Pindamonhangaba;
XV - propor, orientar, acompanhar e apoiar 
políticas públicas intersetoriais, programas, 
projetos e campanhas para a melhoria 
do trânsito, transporte, mobilidade e 
acessibilidade fortalecendo os princípios 
de cidadania e valorização da vida em 
todos os seus aspectos através da parceria 
com entidades governamentais e não 
governamentais;
XVI - requerer ao órgão responsável pela 
gestão de trânsito, transporte e mobilidade, a 
divulgação constante de informações técnicas 
relevantes ou dados estatísticos voltados às 
temáticas de trânsito, transporte, mobilidade 
e acessibilidade;
XVII - propor indicadores de avaliação dos 
serviços prestados à comunidade pelos órgãos 
e entidades privadas relacionadas ao trânsito, 
transportes, acessibilidade e mobilidade;
XVIII - viabilizar a formação técnica e o 
aprimoramento continuado e permanente dos 
seus membros.
XIX - propor diretrizes para o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do  Plano de Mobilidade 
Urbana de Pindamonhangaba - Lei 
Complementar nº 51, de 2 de outubro de 2015 
, bem como acompanhar, fiscalizar e avaliar 
a aplicação desta política, bem como suas 
revisões e atualizações periódicas, conforme 
as diretrizes estabelecidas pelo Plano 
Diretor Participativo de Pindamonhangaba, 
Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 
2012 – que Institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, pelo Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB, pela Política 
Nacional de Trânsito e demais políticas 
públicas e legislações em vigor;
XX - participar das discussões e 
deliberações do Plano Diretor Participativo 
de Pindamonhangaba  e de suas revisões, 
propondo, orientando e acompanhando as 
ações em sua área de competência;

caPÍtulo ii - da coMPoSição
Art. 3º O Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana de 
Pindamonhangaba – CMTM –  será composto 
por representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, por titulares e seus respectivos 
suplentes:

i- 13 (treze) representantes do Poder 
Público sendo: 
1 (um)  representante do Departamento 
Municipal de Trânsito;
1 (um)  representante da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos;
1 (um)  representante da Secretaria de 
Infraestrutura e Planejamento;
1 (um)  representante da Secretaria de 
Educação;
1 (um)  representante do DER - Departamento 
de Estradas e Rodagem;
1 (um)  representante da Polícia Militar;
1 (um)  representante da Secretaria Municipal 
de Habitação e Meio Ambiente;
1 (um)  representante da Secretaria de Saúde;
1 (um)  representante da Sabesp;
1 (um) representante da Empresa de 
Prestadora de Serviço de Gerenciamento do 
Estacionamento Rotativo;
1 (um) representante da Empresa Prestadora 
de Serviço de Transporte Público Coletivo;
1 (um) representante da unidade DETRAN de 
Pindamonhangaba.
m. 1 (um) representante do Departamento da 
Agricultura. 

ii - 13 (treze)  representantes da Sociedade civil: 
2 (dois)  representantes de entidades ou 
movimentos sociais organizados;
2 (dois)  representantes de entidades 
Acadêmicas e de Pesquisa;
2 (dois)  representantes de entidades e 
conselhos de classe;
2 (dois)  representantes de entidades de 
representação dos trabalhadores;
2 (dois)  representantes de entidades 
empresariais;

1 (um) representante dos taxistas;
1 (um) representante de estudantes do município.
1 (um) representante do transporte 
(complementar) alternativo. 

Art. 4º Na composição e funcionamento do 
CMTM  deverá ser observado:
I - a nomeação dos membros do Conselho se 
dará mediante Decreto do Executivo;
II - os membros do Conselho do segmento 
Poder Público serão escolhidos e indicados 
pelos órgãos da administração direta do 
município de Pindamonhangaba e da 
administração direta e indireta estadual, 
podendo ser substituídos a critério dos seus 
respectivos chefes;
III - os membros do segmento Sociedade 
Civil deverão ser eleitos entre os segmentos 
descritos através de plenárias eleitorais 
convocadas para esse fim;
IV- os membros indicados pelas entidades 
citadas deverão ser pessoas idôneas, com 
comprovação mediante entrega de atestado 
de antecedentes criminais e certidão de 
distribuição criminal da Justiça Estadual e da 
Justiça Federal;
V - os conselheiros não receberão remuneração 
pelas suas atividades, sendo sua função 
considerada de relevante interesse público;
VI - a primeira reunião deverá ocorrer 
através de convocação pública de entidades 
representativas das instituições públicas e 
privadas e sociedade civil organizada, para 
condução e posse dos membros e definição 
da Diretoria Executiva num prazo máximo de 
60 (sessenta) dias da aprovação desta lei;
VII - o Conselho terá sua Diretoria Executiva 
estruturada por Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário Geral e Assessor de Comunicação, 
eleitos entre seus membros;
VIII - o mandato dos membros do Conselho 
será de 2 (dois) anos, permitida até uma 
recondução ou reeleição;
IX - em caso de vacância, o respectivo suplente 
assumirá a função para complementação do 
mandato do substituído, em conformidade 
com o Regimento Interno.
§ 1º A eleição dos membros do CMTM, 
para mandato de dois anos, será realizada 
no primeiro dia útil do mês de novembro do 
ano anterior ao do término do mandato de 
seus antecessores, e a posse ocorrerá no 
primeiro dia útil do mês de fevereiro do ano 
subsequente.
§ 2° As primeiras nomeações dos 
representantes do Poder Público e as eleições 
dos representantes da Sociedade Civil 
deverão ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) 
dias após a publicação desta Lei”. 
§ 3º Em caráter excepcional, para fins de 
cumprimento do inciso VIII e § 1º do caput 
deste artigo, o primeiro mandato dos membros 
do CMTM nomeados e eleitos logo após 
a publicação desta Lei poderá ter duração 
inferior a 2 (dois) anos. 

caPÍtulo iii - 
da criação de cÂMaraS teMÁticaS

Art. 5º O CMTM será composto por Câmaras 
Temáticas, instituídas através de resoluções, 
contemplando os temas relacionados 
ao trânsito, transportes, mobilidade, 
acessibilidade, saúde, educação e outros 
afins.
§ 1º Entende-se por Câmara Temática 
um grupo de estudos técnicos composto 
por membros do CMTM ligados às áreas 
de trânsito, transportes, mobilidade, 
acessibilidade, saúde, meio ambiente, 
planejamento urbano, fiscalização, educação 
e outras áreas afins.
§ 2º Cada Câmara Temática terá um dos 
seus membros eleito como Coordenador, o 
qual, além de coordenar os trabalhos, ficará 
responsável pela redação do texto final dos 
levantamentos técnicos realizados e seu 
devido encaminhamento.
§ 3º O CMTM poderá, quando necessário, 
convidar dirigentes, representantes ou 
técnicos de órgãos e entidades parceiras para 
prestação de esclarecimentos e contribuições 
às discussões das Câmaras Temáticas e nas 
reuniões ordinárias.

caPÍtulo iV - da organiZação 
adMiniStratiVa

Art. 6º O regimento Interno do CMTM deverá 
ser aprovado em até 30 (trinta) dias a contar 
da primeira reunião ordinária do mesmo. 
Parágrafo único. Qualquer alteração proposta 
para o Regimento Interno só poderá ocorrer 
em votação por maioria absoluta dos 
membros.

Art. 7º   Deverão ser encaminhados para 
manifestação do CMTM, antes de sua 
execução,   projetos, ações ou obras de 
grande vulto e elevada complexidade que 
possam alterar substancialmente a fluidez do 
trânsito, dos transportes, da mobilidade ou da 
acessibilidade em qualquer área do Município, 
dentro do seguinte escopo:
I - intervenções com alteração de fluxo viário;
II - alterações de geometria de via quanto a 
sua projeção horizontal;
III - restrições de acesso e estacionamento a 
veículos específicos;
IV - projetos de novos empreendimentos 
(residenciais e comerciais) que causem 
grande impacto no trânsito;
V - projetos envolvendo intervenções nos 
transportes públicos;
VI - projetos envolvendo acessibilidade à 
equipamentos sociais.
§ 1° O CMTM terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para apreciação e manifestação 
dos processos recebidos, prazo esse 
prorrogável por uma única vez, por igual 
período, desde que justificado. 
§ 2º No caso de projetos que atendam a 
questões de segurança viária em locais de 
vulnerabilidade comprovada por índices de 
acidentes e projetos que envolvam certidão de 
uso de solo, o CMTM terá prazo máximo de 30 
(trinta) dias não prorrogáveis para apreciação 
e manifestação dos processos recebidos, 
prevendo-se, caso necessário, agendamento 
de reuniões extraordinárias para que cumpra-
se este prazo.
§ 3° Caso haja necessidade de prorrogação 
do prazo de apreciação e manifestação de 
projetos não descritos no § 2°, deverá o CMTM 
aprovar em plenária geral com as devidas 
justificativas, não podendo exceder o prazo 
total de 60 (sessenta) dias. 

Art. 8º A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba dará o apoio administrativo, 
técnico e recursos materiais necessários ao 
funcionamento do CMTM.

caPÍtulo V – 
diSPoSiçÕeS geraiS

Art. 9º O Conselho Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana poderá 
avaliar e propor a extinção de comissões e 
conselhos no âmbito municipal referentes a 
área de atuação do mesmo.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2021.
dr. isael domingues
Prefeito Municipal 

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de Segurança Pública

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 

fevereiro de 2021.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei  nº 29/2019  (com  
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MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0010830-05.2010.8.26.0445. Classe – Assunto: Reintegração / Manutenção
de Posse - Arrendamento Mercantil. Requerente: Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil. 1ª Vara Cível. EDITAL
DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse. PROCESSO Nº 0010830-
05.2010.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR, que
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A lhe ajuizou ação de Reintegração / Manutenção de Posse, objetivando
o veículo FORD - PAMPA GL, ano de fabricação 1997, cor BRANCA, chassi nº 9BFZZZ554VB962222, placas prefixo
CJQ3747, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem e estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital para pagar o débito sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio da
requerente (art. 3º, § 1º do Dec. lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04). Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, oferecer
resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2020.
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