
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Assistência Social

    EDITAL DE CHAMAMENTO - BOLSAS DE ESTUDO 2023

“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsas de estudo para o 
Ensino Superior”.

Art. 1º – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 
4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para con-
cessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura 
e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas, nos termos que se seguem:

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à 
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.

Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 20 (vinte) bolsas de estudo.

DAS INSCRIÇÕES:
Art. 4º - As inscrições serão realizadas apenas por meio do sistema eletrônico que deverá ser 
acessado pelo endereço: https://pindamonhangaba.1doc.com.br ou baixando o aplicativo 1doc na 
Google Play para celulares Android ou Apple Store para celulares IPhone; Assunto: Bolsa de Es-
tudos – Superior - 2023

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que:
a) residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$1.064,13 (mil e sessenta e 
quatro reais e treze centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s;
c) tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino 
Superior (sem dependência de matérias), no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo;
e) estejam com a matrícula ou rematrícula 2023 efetuada;
f) tenham estudado o ensino médio em escola pública ou tenham sido bolsista integral da rede 
particular;
g) NÃO tenham sido benefi ciados com a Bolsa de Estudos (Ensino Superior) do Município ante-
riormente;

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão encaminhar / apresentar os documentos a seguir 
elencados:

I.    Cópia do documento de identifi cação RG e CPF do candidato;

II.  Cópia do documento de identifi cação RG e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de 
menores a certidão de nascimento, quando estes não possuírem R.G; 

III.  Cópia dos documentos que comprovem residir no Município há pelo menos 48 (quarenta e oito) 
meses; (uma conta de 2019, uma conta de 2020, uma conta de 2021, 2022, e a conta do presente 
ano) só serão aceitos conta de energia elétrica, IPTU, telefone fi xo ou outro comprovante ofi cial;

IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para 
o curso que se pretende, no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de matrícula para 
estudantes que já estejam cursando e que não carregam dependência de matéria;

V. Cópia do comprovante da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia do comprovante 
das notas do 1º e 2º semestre de 2022 dos candidatos que já estão cursando (não será aceito a 
classifi cação do vestibular).

VI. Declaração do estudante de que não possui ensino superior completo; (ANEXO I).

VII. CTPS - cópia das páginas de identifi cação (foto e qualifi cação) e do último contrato, seguido da 
página em branco, do candidato e de todos os membros do grupo familiar;

VIII. Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do 
grupo familiar que possuem registro em CTPS e declaração de renda no caso de autônomos ou 
profi ssional liberal (ANEXO II), juntamente com a declaração de Imposto de Renda de todos os 
maiores de 18 anos membros do grupo familiar e do candidato (os que se enquadram nas regras 
de obrigatoriedade da Receita Federal);

IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa 
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;

X. Ficha de inscrição, devidamente preenchida (ANEXO III).

XI. Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo 
MEC - Ministério da Educação e Cultura.

Parágrafo 1º – O encaminhamento de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 08 a 10 
de fevereiro de 2023, bem como preenchimento da fi cha de inscrição de forma correta, completa 
e fi dedigna, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Parágrafo 2º - O não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do ins-
crição do candidato.

Parágrafo 3º - Após o prazo de inscrição, não será aceita inclusões de novos documentos, e a 
ausência da documentação requisitada implicará no automático cancelamento da inscrição.

DA TRIAGEM SOCIAL:
Art. 7º - Após análise dos documentos encaminhados, os candidatos selecionados serão subme-
tidos a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS:
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classifi cação.

I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado,
para os não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada; 
V- a menor renda per capita.

Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site  www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br no dia 28 de março de 2023.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 10 - O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.

Art. 11 – O candidato fi ca ciente de que, mesmo sendo selecionado no presente processo, a Pre-
feitura Municipal de Pindamonhangaba fi cará isenta e desobrigada do fornecimento da bolsa de 
estudos, caso a Instituição de Ensino em que o aluno foi aprovado e/ou cursa o Ensino Superior se 
recuse a fi rmar o termo de parceria com o município.

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2023.

Thaís Batista do Carmo
Secretária Municipal de Assistência Social em Exercício

 ANEXO I - DECLARAÇÃO
Eu, ___________________________________________________________________, portador 
da cédula de identidade R.G Nº __________________e do CPF nº_______________________, 
residente e domiciliado à____________________________________________________, nº 
___________, bairro ________________________, Pindamonhangaba/SP, DECLARO, para fi ns 
de inscrição junto à Prefeitura de Pindamonhangaba, para concessão de bolsa de estudo para 
o Ensino Superior, nos termos da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013, que não possuo curso 
superior completo e Complemento nas modalidades de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado.
Por ser expressão da verdade, fi rmo o presente, sujeitando-me às pernas da lei.

Pindamonhangaba, _____ de ______________________ de 2023.
                                    
                         
                        _____________________________________
                                                                Assinatura

ANEXO II
 DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu, ___________________________________________________________________________
__, portador do RG nº: __________________________________________, declaro para os devi-
dos fi ns que minha renda é de R$____________________________________________________
____________ mensais, exercendo a função de ________________________________________
_______________________________________________________.

Pindamonhangaba, _________,______________________________ de 2023.

OBS: Toda e qualquer informação falsa estará sujeita às penas cabíveis e anulação ou can-
celamento da concessão da Bolsa de Estudo - 2023. Declaro serem corretas as informações 
prestadas. 
Art. 299 do código penal – Falsidade ideológica – Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que nele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fi m de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 
(um) a 3 (três) anos, e multa se o documento é particular.

  _________________________________________
            Assinatura

DECLARAÇÃO DE RENDA
Eu, ___________________________________________________________________________
__, portador do RG nº: __________________________________________, declaro para os devi-
dos fi ns que minha renda é de R$____________________________________________________
____________ mensais, exercendo a função de ________________________________________
_______________________________________________________.

Pindamonhangaba, _________,______________________________ de 2023.

OBS: Toda e qualquer informação falsa estará sujeita às penas cabíveis e anulação ou can-
celamento da concessão da Bolsa de Estudo – 2023. Declaro serem corretas as informações 
prestadas. 
Art. 299 do código penal – Falsidade ideológica – Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que nele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fi m de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 
(um) a 3 (três) anos, e multa se o documento é particular.

_______________________________________
Assinatura

Nome:
CPF: RG:
Dt. Nasc: Telefone:
E-mail:
Endereço:
Bairro: Cep:

Há quanto tempo mora em Pindamonhangaba?

Instituição:

Curso:

Em 2023 cursando:              º Semestre/          º ano

Imóvel em que reside é: (   ) próprio   (   ) alugado   (   ) cedido

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIO ANO 2023

Nº Nome CPF Parentesco Idade Renda Mensal
1
2
3
4
5
6
7

Para cálculo de renda mensal, considere: salário, pensão, aposentadoria, BPC, pró-labore, insalu-
bridade, renda informal, PEAD, bolsa família, renda mínima/cidadã, ação jovem.
Não considere: 13º salário, 1/3 férias, indenizações judiciais, horas extras, adicional noturno, diá-
rias, auxílio transporte, bônus eventuais.

Declaro, sob as penas da lei, que conheço os critérios dispostos no art. 2º da Lei Municipal nº 
5.509/2013, aceito os termos do edital publicado, não possuo curso superior completo, e que todas 
as informações prestadas nesta fi cha são verdadeiras.
Pindamonhangaba, ___/___/___.

    ____________________
Assinatura

ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

***AVISO DE LICITAÇÃO***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 005/2023 (PMP 18010/2022)
Para “Aquisição de material esportivo especifi co para SEMELP - material específi co para artes 
marciais em geral” com recebimento dos envelopes até dia 30/01/2023 às 08h00 e início da sessão 
às 08h30.

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.

***CONTRATO***
PREGÃO ELETRÔNICO 226/2022 (PMP 15447/2022)
Na licitação supra que cuida de “Aquisição de cadeira de rodas, cadeira de banho e órteses”, foi fi r-
mado o contrato: Contrato 315/2022, de 29/12/2022, no valor de R$ 18.050,00, vigente por 12 me-
ses, assinando pela contratante e como gestor do contrato, a Sra. Ana Cláudia Macedo dos Santos, 
e pela contratada, empresa Adaptadas Comercial Ltda, a Sra. Roberta Arthur de Souza Carvalho; 
Contrato 316/2022, de 29/12/2022, no valor de R$ 16.287,14, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato, a Sra. Ana Cláudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapéuticos Ltda, a Sra. Valéria Martins Capanema;  
Contrato 317/2022, de 29/12/2022, no valor de R$ 11.190,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato, a Sra. Ana Cláudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa Tentech Proteses e Acessórios Ltda Epp, o Sr. Mario Luiz Morales; Contrato 318/2022, de 
29/12/2022, no valor de R$ 10.365,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato, a Sra. Ana Cláudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Vale Pé 
Ofi cina Ortopedica Ltda, o Sr. Marcos Lucio Ferreira.

PREGÃO ELETRÔNICO 206/2022 (PMP 12498/2022)
Na licitação supra que cuida de “Aquisição de mobiliário para compor o espaço do Centro Cultural 
Armazém da Lagoa”, foi fi rmado o contrato: Contrato 004/2023, de 11/01/2023, no valor de R$ 
65.997,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato, o Sr. 
Alcemir José Ribeiro Palma, e pela contratada, empresa Lunion Flex Comércio de Moveis e Equi-
pamentos - Eireli – EPP, o Sr. Leandro Viguine Ferlin Dário.

***HOMOLOGAÇÃO***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 189/2022 (PMP 12076/2022)
A autoridade superior, homologou em 16/01/2023 e adjudicou o procedimento licitatório supra que 
cuida de “Aquisição de materiais para pintura para serem utilizados em  diversas obras do municí-
pio pelo período de 12 (doze) meses” em favor das empresas: ALINE NICÁCIO ME , os seguintes 
itens: 01 – R$5,09; 02 – R$0,97; 03 – R$0,97; 04 – R$0,74; 17 – R$3,31; 18 – R$3,20; 19 – R$3,25; 
20 – R$3,20; 21 – R$3,31; 22 – R$3,31; 35 – R$5,74; 41 – R$2,00; 42 – R$5,00; 43 – R$11,90; 
44 – R$39,00; 47 – R$640,00; 48 – R$900,00; 49 – R$1.093,58; 51 – R$7,55; 55 – R$5,00; 56 – 
R$10,00; CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, os seguintes itens: 27 – R$156,00; 
33 – R$67,60; 45 – R$78,00; 46 – R$88,40; 53 – R$82,20; 63 – R$16,41; JCB MATERIAIS LTDA 
ME , os seguintes itens : 32 – R$173,00; 36 – R$15,00; 37 – R$4,72´; 38 – R$28,00; 39 – R$13,00; 
57 – R$8,00; 64 – R$100,00; SUPREME COMERCIAL EIRELI , os seguintes itens: 05 – R$62,90; 
06 – R$64,90; 07 – R$62,90; 08 – R$62,90; 09 – R$79,00; 10 – R$69,00; 11 – R$67,00; 12 – 
R$69,90; 13 – R$67,00; 14 – R$69,00; 15 – R$69,50; 16 – R$67,00; 23 – R$140,00; 24 – R$184,00; 
25 – R$126,00; 26 – R$140,00; 28 – R$177,00; 29 – R$145,00; 30 – R$180,00; 31 – R$145,00; 
52 – R$66,00; 54 – R$240,00; 58 – R$149,00; 59 – R$66,00; 60 – R$66,00; 61 – R$128,50; 62 – 
R$128,00; 65 – R$70,00; 66 – R$145,00; 67 – R$66,00; 68 – R$140,00; Item Deserto: 50; Itens 
Fracassados: 34 e 40.

ASSOCIAÇÃO  ESPORTIVA  REAL ESPERANÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, José Leonardo Feitosa Mandu, portador da R.G 41.440.058-6 na qualidade de Presidente em 
exercício  da Associação esportiva Real Esperança obedecendo às normas do Artigo 15 letra e  
como também Artigo 18 do Estatuto, venho convocar seus membros associados desta associação, 
para comparecerem a Assembleia Geral  Ordinária a se realizar no dia 31 de março  de 2023, às 
19h (Dezenove) horas em primeira chamada, e segunda chamada se for necessário às 19h30 
(Dezenove e trinta) horas  em nossa sede situada à Rua João Rodrigues nº 70, bairro Azeredo, 
Pindamonhangaba, S.P. para seguintes ordens do dia:

1- ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA O Triênio 2023-2026;
2- POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS.

PINDAMONHANGABA, 15 DE JANEIRO DE 2023.

José Leonardo Feitosa Mandu
Presidente em exercício

Tribuna do Norte PINDAMONHANGABA, 18 DE JANEIRO DE 20236

geral

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza, nesta semana, o projeto Férias na 

Piscina no CE Araretama. A piscina estará aberta para crianças e 
adolescentes de 13h30 a 17h30. 

Para participar, a criança ou adolescente deve ter no máximo 15 
anos e fazer sua inscrição no local, acompanhado de um adulto 

levando documento de identidade do menor e do responsável. 
Os participantes com estatura abaixo do nível da água devem 

estar acompanhados de um adulto maior de 18 anos. Para 
participar, é obrigatório utilizar traje de banho (meninos com 

sunga ou bermuda tac tel; meninas, maiô ou biquini; e bebês, 
fralda própria para piscina).

Monitores e guarda-vidas estão presentes no local para garantir 
a segurança de todos, que devem obedecer aos comandos e 

orientação da equipe organizadora.
Na semana passada, a atividade foi realizada no 

CE João do Pulo. Na próxima semana, última do projeto,
 a atividade será no CE Zito.

Férias na Piscina está no Araretama 
até sexta-feira

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 6.285, DE 22 NOVEMBRO 
DE 2022.

Tomba por seu valor histórico e cultural, a 
Figueira de Taipas.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no inc. IV do art. 6º e 
art. 213 da Lei Orgânica do Município c/c os 
arts. 8º e 9º da Lei Municipal nº 6.445, de 30 
de junho de 2021. 

Considerando a aprovação pelo tombamento 
em reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamonhangaba - CMPHCA-
AP, realizada no dia 09 de agosto de janeiro de 
2022, quanto ao Processo nº 003/2022-CMPH-
CAAP e laudo técnico elaborado pela comissão 
constituída pelo referido Conselho;

Considerando a Resolução nº 004/2022 do 
CMPHCAAP, que aprova a proposta de tomba-
mento da Figueira de Taipas, sendo a classi-
fi cação como tombamento de bem cultural de 
natureza material por tombamento total;

Considerando que o bem natural é um exem-
plar arbóreo histórico de “Ficus guaranítica 
Schodat”, árvore da Família Moraceae, co-
nhecida popularmente como fi gueira-branca, 
fi gueira brava ou fi gueira mata-pau, com cerca 
de 18 metros de altura, demonstrando grande 
desenvolvimento vegetativo, popularmente co-
nhecido como “Figueira de Taipas”, localizado 
às margens da Rodovia SP062, denominada 
“Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias”, Bairro 
das Taipas em Pindamonhangaba – SP. 

Considerando que esta fi gueira é considerada 

histórica para o Município de Pindamonhangaba, 
por estar situada no local de passagem da “Co-
mitiva do Imperador” e ter servido como local de 
descanso desta, quando da sua passagem pelo 
local em direção a  Pindamonhangaba a caminho 
de São Paulo no dia 21 de agosto de 1822. 
DECRETA:
Art.1º Fica tombada a Figueira de Taipas, locali-
zada às margens da Rodovia SP062 – Rodovia 
Ver. Abel Fabrício Dias, no Bairro das Taipas 
em Pindamonhangaba. 
Parágrafo único. O tombamento previsto no 
caput é enquadrado no Nível de Proteção 1 
(P1), conforme laudo técnico aprovado pelo 
CMPHCAAP, no qual o patrimônio deverá ser 
protegido e preservado em sua totalidade, de 
acordo com o art. 4º da Lei 6.445 de 2021.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Cultura e Tu-
rismo providenciará a inscrição do tombamento 
previsto neste Decreto no Livro de Tombos His-
tórico do Município.

Art. 3º Ficam vedadas quaisquer alterações no 
bem tombado, implicando a necessária autori-
zação e fi scalização do CMPHCAAP relativa-
mente a qualquer obra que vise alterar, demolir, 
reformar, reconstruir, repintar ou restaurar o 
patrimônio tombado, conforme disposto no art. 
13 da Lei nº 6.445/2022.

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

Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Alcemir José Ribeiro Palma 
Secretário de Cultura e Turismo

Registrado e publicado na Secretaria de Negó-
cios Jurídicos em 22 de novembro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.288, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Regulamenta o exercício da função gratifi cada de 
Defensor em Processos Disciplinares.

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições legais:

Considerando que a Lei Ordinária Municipal nº 6.563, de 
1º de julho de 2022 (publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio no dia 05 de julho de 2022), em seu art. 4º criou 
a função gratifi cada de DEFENSOR EM PROCESSOS 
DICIPLINARES; 
Considerando que o anexo VIII da Lei Ordinária Municipal 
nº 6.563, de 1º de julho de 2022, dispõe, dentre outras 
coisas acerca do Defensor em Processos Disciplinares.
DECRETA

Art. 1º Poderá atuar na condição de Defensor em Pro-
cessos Administrativos Disciplinares, , o empregado pú-
blico vinculado à Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba, que tenha concluído o Curso Superior em Direito.

Art. 2º O Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura abrirá, anualmente, inscrições, para que os 
empregados públicos, que atendam a qualifi cação do 
art. 1º, possam se inscrever para atuar na condição de 
Defensor em Processos Administrativos Disciplinares.
§1º O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitu-
ra fará ampla divulgação do período de inscrições, atra-
vés do sistema 1DOC, informando a data e o endereço 
eletrônico para que o empregado público possa fazer 
sua inscrição.
§2º Após a publicização do período de inscrição, conforme 

o §1º deste artigo, o Departamento de Recursos Humanos, 
abrirá as inscrições para os empregados públicos, por um 
período, improrrogável, de 5 (cinco) dias sucessivos.
§3º No ato da inscrição, que trata o caput deste artigo, 
o empregado público deverá anexar documentação idô-
nea que comprove formação em Direito. Será considera-
do como documentação hábil a comprovar a formação 
do empregado público em Direito, as seguintes:
I. Cópia digitalizada da carteira de identifi cação do em-
pregado público junto à Ordem dos Advogados do Brasil, 
contendo seu número de inscrição junto ao citado órgão 
de classe; ou
II. cópia digitalizada do Diploma de conclusão do Curso 
de Direito de Instituição de Ensino Superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação; ou
III. cópia digitalizada de declaração, emitida por Institui-
ção de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, atestando à conclusão do Curso Superior  em 
Direito e indicando a data em que foi realizada a colação 
de grau; 
§4º Será desconsiderada a inscrição do empregado pú-
blico que:
I. não tenha cumprido o prazo estabelecido para inscrição;
II. mesmo cumprindo o prazo estabelecido para ins-
crição, não tenha anexado os documentos hábeis que 
comprovem sua formação em Direito.

Art. 3º Após encerramento do prazo estabelecido para 
inscrição, o Departamento de Recursos Humanos publi-
cará, no Diário Ofi cial do Município, a lista dos emprega-
dos públicos habilitados para atuarem na qualidade de 
Defensor Nomeado ou Defensor Dativo.

Art. 4º Para os efeitos deste Decreto entende-se por 
Defensor:
I. Defensor Nomeado: o empregado público, habilitado nos 
termos do art. 3º, designado no início do processo adminis-

trativo disciplinar, ou no seu curso, a pedido do empregado 
público requerido, para lhe assistir em sua defesa;
II. Defensor Dativo: o empregado público, habilitado nos 
termos do art. 3º, designado para, quando o empregado 
público requerido, deixar de apresentar defesa no curso 
do processo administrativo.

Art. 5º A designação de Defensor Nomeado ou Dativo 
será feita pela Secretaria Municipal de Administração, 
através de Portaria.

Art. 6º A indicação do Defensor Nomeado ou Dativo, 
será feita pela Secretaria de Administração, para cada 
processo administrativo disciplinar, obedecendo-se o 
sistema de rodízio e sorteio dentre os nomes habilitados, 
nos termos deste Decreto.
§1º O sorteio será realizado por meio eletrônico, com a 
presença de duas testemunhas que sejam servidores 
efetivos da Secretaria de Administração, com posterior 
publicação na Imprensa Ofi cial. 
§2º O sistema de rodízio, para indicação dos Defensores 
nos processos administrativos disciplinares, seguirá, es-
tritamente, a ordem determinada quando da realização 
do sorteio, na forma do parágrafo anterior.   

Art. 7º Independente da fase processual em que foi de-
signado, o Defensor Nomeado ou Dativo deverá acom-
panhar o processo administrativo disciplinar até a tipifi -
cação da coisa julgada administrativa.

Art. 8º Os empregados públicos habilitados na forma 
deste Decreto poderão ser designados para atuarem na 
qualidade de Defensor ad hoc, para a prática de ato es-
pecífi co junto ao processo administrativo disciplinar, em 
que há a constituição de Advogado por parte do empre-
gado público requerido, ou a constituição de Defensor 
Nomeado ou Dativo para assistir o empregado público 

requerido, e que, todavia estão impossibilitados de re-
alizar o ato.
Parágrafo único. A designação dos empregados públi-
cos habilitados na forma deste Decreto para atuarem na 
qualidade de Defensor ad hoc, será exercida sem qual-
quer espécie de contraprestação pecuniária tipifi cada 
como gratifi cação.

Art. 9º O empregado público designado para atuar como 
Defensor Nomeado ou Defensor Dativo não poderá 
recusar a designação ou renunciar a designação feita, 
salvo se, em documento escrito, comprovar:
I- foro íntimo;
II- suspeição, nos termos da legislação vigente;
III- afastamento previdenciário. 
§1º Considera-se RECUSA o ato do Defensor, Nomeado 
ou Dativo, que rejeita a designação.
§2º O pedido de RECUSA deverá ser remetido ao Se-
cretário Municipal de Administração, que o concederá 
ou denegará.
§3º Havendo concessão de RECUSA, o empregado 
público será realocado no rodízio, passando a ocupar o 
último lugar da ordem defi nida no sorteio previsto no § 2º 
do art 6º deste decreto.
§4º Será excluído do rodízio o empregado público que 
recusar a designação, ou abandonar as ações do pro-
cesso, antes da tipifi cação da coisa julgada administra-
tiva, salvo nos casos de concessão de recusa previstos 
nos incisos I, II e III deste artigo. 

Art. 10. O valor da gratifi cação prevista no Anexo VII, 
Tabela II, da Lei Ordinária Municipal nº 6.563, de 2022, 
a ser paga aos Defensores Nomeados ou Dativos será 
efetuado pela municipalidade, em única parcela, na folha 
de pagamento do mês subsquente a tipifi cação da coisa 
julgada administrativa, conforme segue:
a) 30% do valor da gratifi cação quando, por motivo justi-

fi cado, nos termos da renúncia de que trata o art. 9º, inc. 
III, o defensor designado realizar algum ato no processo, 
mas não o acompanhar até a tipifi cação da coisa julgada 
administrativa.
b) 30% do valor da gratifi cação quando o defensor for 
designado para apresentar a defesa escrita em razão 
de revelia.
c) 70% do valor da gratifi cação quando, excepcional-
mente, o defensor for designado para dar continuidade 
ao processo já em andamento, até a tipifi cação da coisa 
julgada administrativa. 
d) 100% do valor da gratifi cação quando o defensor de-
signado acompanhar o processo desde o inicio da ins-
trução até a tipifi cação da coisa julgada administrativa.
Parágrafo único. Não fará jus a gratifi cação, ou a qual-
quer outra espécie de contraprestação pecuniária, o 
defensor que solicitar a cessação da designação, ou 
abandonar as ações do processo, antes da tipifi cação 
da coisa julgada administrativa, salvo nos casos de con-
cessão de recusa previsto art. 9º, inc. III.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadaas às disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios 
Jurídicos em 24 de novembro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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