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PÁGINA 2

Rua de Lazer leva diversão 
ao Sítio Conceiçãozinha

ATRAÇÃO
ÚLTIMA PÁGINA

Guarujá 
almeja 

primeiras 
colocações

JORI
OPERAÇÕES URBANAS

Desde a última 
semana, a 
Secretaria 
de Operações 
Urbanas vem 
executando 
serviço de 
roçada em toda  
extensão da 
Avenida Santos 
Dumont
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Importantes obras de revitalização 
estão em fase final PÁGINA 3

Os serviços para recuperar a Praça Horácio 
Lafer, na Enseada; e a Av. Marjory Prado, no 
Pernambuco, estão próximos da conclusão
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Rua de Lazer agita 
Sítio Conceiçãozinha

Congresso de Neurologia reúne 
2 mil pessoas em Guarujá

CULTURA Um dia de brincadeiras, 
cultura e diversão. No 
último dia 26, o projeto 

Rua de Lazer, da Secretaria de 
Cultura, foi realizado no Sítio 
Conceiçãozinha. Entre as atra-
ções, estiveram os grupos Ma-
rionetes Guarujá, Fanfabec, 
Big Band, Ballet Ana Zucchi e 
Bumba Meu Boi. As crianças 
ainda puderem se divertir nas 
oficinas de slime e cata-ven-
to, escultura de balões, grafite 
interativo, pintura de rosto e 
o projeto Geladeira Cultural.

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Vinagrete, arroz, dobradinha, farofa 
de bacon, laranja e suco de limão  

Almeirão ao vinagrete, feijoada,
farofa, arroz, laranja e suco de limão 

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

Restaurante Bom Prato 
Av. Áurea Gonzalez de Conde, 47 - Jd. Progresso

restaurante

menu

popularR$
 1

Crianças se divertiram nas oficinas de slime e cata-vento, escultura de balões, grafite interativo, entre outras atividades

MEDICINA

expediente
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DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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Guarujá sediou, entre os 
dias 29 de maio e 1º deste mês, 
o Congresso Paulista de Neu-
rologia. O evento foi realizado 
no Sofitel Jequitimar e orga-
nizado pela Associação Pau-
lista de Medicina, com apoio 
da Prefeitura de Guarujá, por 
meio das secretarias de Saúde 
(Sesau) e Turismo (Setur).

A programação atraiu cerca 
de 2 mil pessoas de todo o País, 
entre estudantes, médicos e 
representantes da indústria 
farmacêutica, fomentando o 
turismo local. O público pôde 

prestigiar palestras, stands e 
ainda participar de uma prova 
de pedestrianismo.
 
PROMOÇÃO TURÍSTICA

A Secretaria de Turismo 
montou um stand para pro-
moção turística no local. A 
equipe da Setur divulgou os 
pontos turísticos da Cidade 
e deu dicas sobre comércio 
local, hotelaria e orienta-
ções gerais, convidando os 
visitantes a retornarem com 
suas famílias para a Pérola 
do Atlântico.

Fotos Hygor Abreu
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Obras na Praça Horácio 
Lafer e Av. Marjory Prado 
entram em fase final

Estão sendo investidos cerca de R$ 4,5 milhões nessas importantes intervenções

Duas importantes obras 
da Cidade estão em fase 
final: a reurbanização 

da Avenida Marjory da Silva 
Prado, na Estrada de Pernam-
buco; e a revitalização da Pra-
ça Horácio Lafer, no bairro En-
seada. Nas duas intervenções 
estão sendo investidos ao todo 
R$ 4,5 milhões.

A Marjory Prado recebeu 
drenagem, guias e sarjetas, pa-
vimentação, recapeamento, 
passeio, sinalização de trân-
sito, posteamento, iluminação 
pública, acessibilidade, paisa-
gismo, regularização de base 
de toda ciclovia e limpeza em 
geral. 

Os serviços de infraestru-
tura beneficiam 1 mil metros 
de extensão, no trecho entre 
a Avenida Hans Staden e Rua 
das Yucas, e foram executa-
dos pela Terracom Constru-
tora Ltda (empresa vencedora 
da licitação pública), com re-
cursos de pouco mais de R$ 
2,5 milhões, provenientes de 
convênio do Município com 
o Estado, por meio do Depar-
tamento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur/2014)

Em toda extensão da via 
e da ciclovia, que tem 980 
metros de extensão, foram 
trocadas luminárias, que são 
muito mais duráveis, com im-
plantação de 38 postes de 14 
metros de altura, com quatro 
refletores em cada. Essas lu-
minárias geram menos calor 
e apresentam um resultado 
mais potente em brilho e in-
tensidade.

HORÁCIO LAFER
No caso da Praça Horácio 

Lafer estão sendo investidos 
cerca de R$ 2 milhões - re-
cursos oriundos da União, 
por meio do Ministério do 
Turismo. A obra vem sen-
do executada pela Fortnort 
Desenvolvimento Ambiental 
e Urbano Eireli – empresa 
vencedora da licitação pú-
blica, e tem todo acompa-
nhamento e fiscalização da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Obras (Seinfra). 

No local, a Prefeitura 
está concluindo a coloca-
ção do piso em mosaico e 
os reparos em pisos de con-
creto; a iluminação (postes 
e luminárias); drenagem, 
paisagismo, instalação dos 
equipamentos da academia 
ao ar livre e rampas de aces-
sibilidade. Já foram concluí-
dos os serviços de instalação 
elétrica e hidráulica, guias e 
sarjetas e playground.

REVITALIZAÇÃO

Avenida Marjory 
Prado recebeu 
drenagem, 
guias e sarjetas, 
pavimentação, 
recapeamento, 
passeio, sinalização 
de trânsito, entre 
outros serviços

ETEC Alberto 
Santos Dumont 
promove Semana 
da Logística 

PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira (05)
Tema: Operação de 
contêineres
Aula: Fábio
Horário: 19h30 – 20h30 
Tema: O Marketing na 
Logística
Aula: Professora Cláudia 
Horário: 21h30 – 22h30 

Quinta-feira (06)
Tema: Introdução a Logística
Palestra: Professor Simões
Horário: 20 horas – 21 horas
Tema: Redação para ENEM 
Palestra: Apoio CRT
Horário: 21h30 – 22h30

Sexta-feira (07)
Tema: Processo de coaching 
na operação e administração 
de terminais
Palestra: Fábio
Horário: 19h30 – 20h30 
Tema: Comportamento 
e preparação para uma 
entrevista de emprego
Aula: Psicóloga Kauany
Horário: 20h30 – 21h30

A Semana da Logística, 
realizada na Etec Alberto 
Santos Dumont, come-
çou na terça (4) e conti-
nua até sexta-feira (7). 
As atividades oferecidas 
englobam palestras, aulas 
experimentais, empresas 
simuladoras, sorteios, ex-
posições, entre outros. O 
endereço é Rua Dr. Carlos 
Nehring, 105 – Jardim He-
lena Maria. 

Os interessados em 
participar podem se ins-
crever no evento por meio 
do link: facebook.com/
events/796461364086716/. 
Os participantes podem 
doar um agasalho ou 1 kg 
de alimento não-perecí-
vel, sem obrigatoriedade.

CAPACITAÇÃO

Fotos Helder Lima

http://facebook.com/events/796461364086716/
http://facebook.com/events/796461364086716/
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Frederico Faria, diretor da 
plataforma no Brasil

Município recebe diretor da Dragon Learn 
no Brasil para oficina com 
orientadores pedagógicos

Novo Programa de 
Pré-Aposentadoria 
tem encontro 
marcado para o dia 24

Encontro aconteceu no último dia 28, na EM Angelina Daige

Em Guarujá, o ensino da 
matemática tem resulta-
do em alunos mais parti-

cipativos, reduzindo cada vez 
mais a evasão escolar. Isso 
acontece devido à Plataforma 
Digital de Matemática Dragon 
Learn, implantada no ano pas-
sado na rede municipal pela 
Prefeitura de Guarujá, através 
da Secretaria de Educação, Es-
porte e Lazer (Sedel).

E no último dia 28, ocorreu 
nova oficina sobre a ferramen-
ta, que é de origem russa e sem 
custos à Administração Munici-
pal. Realizada na Escola Munici-
pal Angelina Daige (Vila Áurea), 
a atividade teve como público 
alvo os orientadores pedagó-
gicos da rede municipal, que 
serão os agentes multiplicado-
res da plataforma nas escolas, 
com professores, pais e demais 
atores da comunidade escolar. 

A oficina na EM Angelina 
contou com a presença do di-
retor da plataforma no Brasil, 
Frederico Faria. Na oportuni-
dade, ele fez um histórico sobre 
a plataforma, mostrou como 
acessá-la e quais suas funcio-
nalidades. “Gostei muito de ver 
o comprometimento da Sedel e 
os resultados positivos no ensi-
no de Guarujá. Nos municípios 
em que atuamos já há algum 
tempo, os alunos tem registra-
do 34% a mais de aprendizado, 
com essa ferramenta tecnológi-
ca a favor da educação”. 

A primeira parte da oficina 
também teve o relato de experi-
ências nas escolas municipais 
em que a plataforma já funcio-
na. Já a segunda etapa, acon-
teceu no laboratório para que 
os orientadores aprendessem 
como utilizar a plataforma e 
adotarem em suas unidades. 

Entre as experiências apre-
sentadas estava a da orientado-
ra pedagógica da EM Angelina 
Daige, Ilza Benedita Domin-
gues. “Aqui no Angelina deu 
muito resultado. Conseguimos 
envolver comunidade, os pais 
em reuniões, professores tam-
bém”, contou a orientadora, 

que mostrou ainda uma entre-
vista com avanços e benefícios 
da plataforma, cadastramento 
e gerenciamento de resultados. 

Em 2018, a Plataforma Di-
gital de Matemática contem-
plou alunos do 4º e 5º ano das 
escolas EM Lucimara de Jesus 
Vicente (Santa Rosa), Herbert 
Dow (Enseada), Mário Cer-
queira (Perequê), Napoleão 
Laureano (Jardim Maravilha) 
e Angelina Daige (Vila Áurea). 
Já neste ano, a Sedel deve am-
pliar a ferramenta em 20 uni-
dades de Ensino Fundamental 
I (do 1º ao 5º ano). 

O secretário adjunto de Edu-
cação de Guarujá conta como 
surgiu a iniciativa de implan-
tação na rede municipal. “Sou-
be em 2017, em contato com 
dirigentes regionais com o uso 
desta plataforma nas escolas es-
taduais. Fiquei curioso em co-
nhecer, conversei com profes-
sores sobre suas experiências, 
e vimos que poderia contribuir 
na melhora dos nossos índices 
educacionais”, relatou.

Ainda conforme o secre-
tário, a plataforma de mate-
mática é uma característica 
do Ensino Híbrido. “Leva os 

PLATAFORMA DE MATEMÁTICA

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

D
ivulgação

alunos para o lado dos games, 
dos jogos, fazendo-os pensar 
que estão brincando, mas na 
verdade estão aprendendo”. 
Por outro lado, com relação 

às oficinas, o secretário frisa 
que os profissionais da edu-
cação precisam estar sempre 
atualizados. “Digo aos profes-
sores que as nossas crianças 
nasceram na era da tecnologia 
e assim, nós educadores, te-
mos que nos adaptar e adaptar 
nossas escolas porque isso não 
tem volta. Por isso, vamos nos 
aliar à tecnologia”. 

Atividade teve 
como público alvo 
os orientadores 
pedagógicos da 
rede municipal

O novo Programa de Pré-Apo-
sentadoria da autarquia recebe 
inscrições para a turma de junho. 
O encontro, 4º a acontecer no 
novo formato, recebe 20 inscri-
ções de servidores pelo site da 
autarquia ou telefone. 

O encontro, comandado pelos 

servidores da autarquia, consiste 
em uma apresentação de direitos e 
deveres previdenciários e um bate 
papo sobre educação financeira. 
Além disso, os servidores poderão 
tirar suas dúvidas e conhecer me-
lhor a autarquia responsável pela 
sua previdência social.

PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA 
DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

24 de junho, às 14h
Local: Av. Adhemar de Barros, 230 - Santo Antônio
Inscrições em http://www.guarujaprevidencia.
sp.gov.br/programa-de-pre-aposentadoria/ ou 
pelo telefone (13) 3387-3940

http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/programa-de-pre-aposentadoria/
http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/programa-de-pre-aposentadoria/


5QUARTA-
FEIRA
5.6.2019Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

L   E   I     N.º     4.645.
(Projeto de Lei n.º 108/2018)

(Vereador Marcos Pereira de Azevedo)
“Institui o Diploma Aluno Nota Dez, para estudantes do ensino fundamental 

da rede de ensino municipal de Guarujá e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019, 
e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Este Projeto de Lei institui o diploma “Aluno Nota Dez”, para homena-
gear os estudantes do ensino fundamental da rede de ensino do Município de 
Guarujá, que obtenham os melhores resultados em suas respectivas séries, 
ao término de cada ano letivo.
Parágrafo único. Será homenageado 01 (um) aluno por série, sendo vedado ao 
aluno receber o respectivo diploma por dois anos consecutivos.
Art. 2.º O estudante deverá ter a maior média global e em caso de empate, o 
critério de desempate será:
1.º – Maior nota na disciplina de português;
2.º - Maior nota na disciplina de matemática;
3.º – Maior frequência às aulas e,
Parágrafo único. Permanecendo o empate será efetuado sorteio entre os 
referidos alunos.
Art. 3.º O diploma do “Aluno Nota Dez” deverá ser confeccionado em papel 
reciclado, contendo o brasão do Município.
§ 1.º No diploma constará o nome e sobrenome do aluno, filiação, série que 
estuda, nome da escola, além da homenagem que lhe está sendo prestada.
§ 2.º No verso do diploma constarão dados referentes ao Registro Escolar e 
parecer descritivo sobre o desempenho do aluno referente à área cognitiva, que 
serão previamente informados pela secretária da escola, sob a responsabilidade 
da mesma, devendo constar logo após, a assinatura da Direção.
§ 3.º O diploma será assinado pelo Prefeito e pelo Secretário de Educação 
do Município.
Art. 4.º Os alunos escolhidos nos termos desta Lei, serão homenageados em 
Ato Solene, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, no encerramento 
do Ano Letivo Municipal, na presença de autoridades e imprensa.
Art. 5.º O Poder Executivo poderá firmar convênio com empresas, organizações 
não governamentais e financeiras, a fim de custear e operacionalizar o programa 
de que trata a presente Lei.
Art. 6.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 15360/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.646.
(Projeto de Lei n.º 033/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Denomina Adaltiva Maria da Conceição o logradouro 

que especifica e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019, 
e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica denominada Adaltiva Maria da Conceição, a atual Travessa 266, 
no Bairro Morrinhos, código de logradouro n.º 066.311.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão das 
verbas próprias, afetas ao Poder Executivo.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 15361/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.647.
(Projeto de Lei n.º 068/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 4.567 de 

01 de outubro de 2018 e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de maio de 2019, 
e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Cria o Parágrafo Único no artigo 2.º, da Lei Municipal n.º 4.567 de 01 de 
outubro de 2018 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
Parágrafo Único. Será realizada uma cerimônia de homenagem aos Mestres 
de Capoeira e também à alguns de matrizes africana.”
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 15369/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.648.
“Altera dispositivo da Lei n.º 4.581, de 31 de 
outubro de 2018, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019, 
e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica alterado o § 1.º, do artigo 2.º, da Lei n.º 4.581, de 31 de outubro de 2018, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
§ 1.º Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos 
no “caput” deste artigo, fica a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizada a transferir 
os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da 
dívida nos prazos contratualmente estipulados.” (NR)
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 31 de maio de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 30585/186070/2018.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 31.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.143.
“Altera o Decreto n.º 13.086, de 10 de 

abril de 2019, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
a lei lhe confere;
Considerando os princípios norteadores da administração pública, notadamente 
o da legalidade e eficiência;
Considerando a necessidade de adequar a composição do Grupo de Trabalho – 
GT para acompanhamento e condução do Chamamento Público de implantação 
das Praças de Wi-Fi Grátis em Guarujá; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
23683/178395/2018;

D E C R E T A : 
Art. 1.º O inciso II, do artigo 2.º, do Decreto n.º 13.086, de 10 de abril de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(…)
II – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão:” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à 10 de abril de 2019.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 23 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 23.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.147.
“Concede o subsídio instituído pelo “Programa de 

Locação Social”, nos termos da Lei Municipal n.º 3.218, 
de 14 de junho de 2005, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atribuições legais; e,

Considerando os princípios que regem a administração pública, notadamente os 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
Considerando a instituição, no âmbito Municipal, do “Programa de Locação 
Social”, destinado a prover moradias para famílias de baixa renda, nos termos 
da Lei Municipal n.º 3.218, de 14 de junho de 2005;
Considerando o disposto no Artigo 2.º, inciso I, da citada Lei Municipal n.º 3.218, 
de 14 de junho de 2005; e,
Considerando, outrossim, o que consta no Processo Administrativo n.º 
15756/186749/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º Ficam concedidos por 12 (doze) meses, no valor de 200,00 (duzentos 
reais) mensais, os benefícios relativos à locação social, à família da Sr.ª Edileusa 
de Souza Ramos, portadora do R.G. n.º 32.207.536-1 e inscrita no CPF sob n.º 
287.774.208-37 – Morro da Bela Vista.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 26.01.16.482.1005.1.074.3.3.90.
48.00 (20190767).
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 24 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 24.05.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.148.
“Institui a Comissão de Organização, Acompanhamento e Fiscalização 
da Campanha “IPTU PREMIADO”, nomeia seus membros, estipula suas 

atribuições e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei;
Considerando os princípios que regem a administração pública, notadamente 
os da legalidade e eficiência;
Considerando a Campanha “IPTU PREMIADO”, instituída pela Lei n.º 4.267, de 
11 de novembro de 2015;
Considerando o que consta no artigo 6.º, do Decreto n.º 13.109, de 26 de 
abril de 2019; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
1909/144968/2014;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica instituída a Comissão de Organização, Acompanhamento e Fisca-
lização da Campanha “IPTU PREMIADO”, instituída pela Lei n.º 4.267. de 11 de 
novembro de 2015.
Art. 2.º A Comissão, ora instituída, será integrada pelos representantes a seguir 
relacionados, sob a presidência do membro indicado no inciso I:
I – Adalberto Ferreira da Silva – Pront. n.º 21.202;
II – Raul Lancellotti – Pront. n.º 11.568;
III – Rosana de Jesus Santos – Pront. n.º 11.167;
IV – Carlos Visaco de Queiroz – Pront. n.º 4.986;
V – Nelson Silva da Conceição – Pront. n.º 11.893;
VI – Paulo Henrique Casa Nova – Pront. n.º 12.309;
VII – Júlio César Gonçalves – Pront. n.º 14.737.
Art. 3.º São atribuições desta Comissão:
I – zelar pelo cumprimento do disposto no presente Regulamento;
II – orientar os contribuintes e dirimir dúvidas referentes ao Programa;
III – providenciar e divulgar amplamente a forma e prazos de inscrição para 
participação do Programa, bem como o resumo das regras para concorrer 
aos prêmios;
IV – organizar eventuais eventos de premiação;
V – proceder à notificação do contribuinte para a comprovação de regularidade 
perante o fisco e retirada do prêmio;
VI – verificar a situação fiscal dos inscritos, bem como a documentação apre-
sentada pelo contribuinte, confirmando a sua regularidade ou não, para efeito 
de recebimento de prêmios;
VII – homologar os sorteios e divulgar o número sorteado e sua respectiva 
inscrição cadastral, publicando o resultado no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data de cada sorteio, no Diário Oficial do Município;
VIII – solicitar ao Prefeito Municipal o encaminhamento do prêmio não reclamado 
no prazo legal, ao Fundo Social de Solidariedade do Município – FSS;
IX – apreciar preliminarmente os recursos apresentados, com parecer ao 
Secretário Municipal de Finanças, que decidirá sobre o feito, cabendo recurso 
desta decisão endereçado ao Senhor Prefeito Municipal.
Art. 4.º A participação na Comissão Permanente instituída através deste Decreto 
será considerada de serviço público relevante, não ensejando, entretanto, qualquer 
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vantagem, gratificação, valor ou benefício aos seus membros.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.149.
“Institui o Grupo Gestor Municipal Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento das Ações Estratégicas de Erradicação 
do Trabalho Infantil - PETI e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei;
Considerando os princípios que regem a administração pública, notadamente os 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;
Considerando a Portaria n.º 318, de 12 de dezembro de 2016, do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Agrário que estabelece normas gerais para o 
funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
Considerando que o Redesenho do PETI fortalece o papel de gestão e de 
articulação da rede de proteção ao prever a realização de Ações Estratégicas 
para enfrentamento do trabalho infantil;
Considerando que as Ações Estratégicas do PETI serão desenvolvidas pela 
rede socioassistencial Sistema Único de Assistência Social – SUAS, articulada 
às demais políticas públicas, caráter intersetorial; e, 
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
37921/125763/2018;

D E C R E T A : 
Art. 1.º Fica instituído o Grupo Gestor Municipal Intersetorial para o Plane-
jamento, Acompanhamento e Monitoramento das Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação Infantil – PETI, dispostas no artigo 24-C da Lei n.º 
8.742, de 07 de dezembro de 1993, e a articulação e interlocução com as 
políticas setoriais, sociedade civil e órgãos do sistema de garantia de direitos 
no Município do Guarujá. 
Art. 2.º O Grupo Gestor Municipal Intersetorial ora instituído será integrado 
pelos representantes dos seguintes órgãos, sob a coordenação do membro 
indicado na alínea “a”, do inciso I: 
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social: 
a) Sandra Teresa Sant’Anna – Pront. n.º 5.799 (Presidente);
b) Marina Sales Rodrigues Martins Silva – Pront. n.º 20.488 (Suplente);
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer:
a) Ednilsa Bandeira Lima - Pront. n.º 14.644;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Elizabeth Akiko Nishizava – Pront. n.º 6.919;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura:
a) Michele Cicconi – Pront. n.º 13.530;
V – 01 (um) representante do Conselho Tutelar de Guarujá:
a) Gilmara João da Silva – Pront. n.º 20.502;
VI – 01 (um) representante do Conselho Tutelar de Vicente de Carvalho:
a) Anderson Luiz da Silva Souza – Pront. n.º 20.500.
Art. 3.º O Grupo Gestor Municipal Intersetorial tem as seguintes atribuições, 
sem prejuízo de outras: 
I – Planejar, articular, mobilizar e monitorar a execução das ações intersetoriais 
do Plano Municipal de enfrentamento do trabalho infantil e as ações estraté-
gicas do AEPETI; 
II – Elaborar diagnóstico das situações de trabalho infantil;
III – Elaborar o Plano de enfrentamento ao trabalho infantil;
IV – Propor serviços, programas, projetos e ações, intersetoriais de erradicação 
do trabalho infantil;
V – Elaborar o Plano de Atividades para o desenvolvimento das Ações Estraté-
gicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
VI - Pactuar metas e objetivos intersetoriais das Ações Estratégicas estabele-
cidas no Plano de Atividades;
VII – Acompanhar periodicamente a realização da execução das metas e dos 
objetivos, monitorando e avaliando as ações estratégicas de enfrentamento 
ao trabalho infantil; 
VIII – Realizar ajustes no processo de execução das Ações Estratégicas do PETI; 
IX – Articular mecanismo para desenvolvimento de capacitação e sensibilização 
sobre o desenvolvimento das Ações Estratégicas do PETI pelos integrantes do 
Grupo de Trabalho em suas respectivas áreas de atuação;
X – Orientar a execução de protocolos e fluxos dos serviços, programas e projetos 
da proteção social especial e da proteção social básica para o atendimento 
dos casos de trabalho infantil.
Art. 4.º São instâncias de controle social das Ações Estratégicas do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Conselho Municipal de Assis-
tência Social – CMAS e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA. 

Parágrafo único. O Grupo Gestor encaminhará aos respectivos Conselhos 
e à Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos 
Estratégicos, relatório descritivo trimestral das atividades intersetoriais 
realizadas, referentes às ações estratégicas e desenvolvimento do PETI 
no Município.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.150.
“Institui o Comitê Gestor Municipal do Programa São Paulo 

pela Primeiríssima Infância, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei;
Considerando o princípio da proteção integral à criança, previsto no artigo 227 
da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 
n.º 8.069, de 13 de julho de 1990;
Considerando o disposto na Lei Federal n.º 13.257, de 08 de março de 2016, 
que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação 
de políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade 
e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no 
desenvolvimento do ser humano; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
39070/942/2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica instituído o Comitê Gestor Municipal do Programa Primeiríssima 
Infância, que foi desenhado sob a premissa de que a promoção à saúde integral 
da criança e o aprimoramento das ações de prevenção de agravos e assistência 
são objetivos que, além de reduzirem a mortalidade infantil, apontam para o 
compromisso de se prover qualidade de vida, favorecendo o desenvolvimento 
da criança em todo o seu potencial.
Art. 2.º O Comitê será composto pelos integrantes dos seguintes órgãos e 
entidades, abaixo relacionados, sendo que o membro indicado na alínea “a”, 
do inciso I, deste artigo, o presidirá e atuará como Articulador Local junto a 
Diretoria Regional de Saúde – DRS IV:
I – Secretaria Municipal de Saúde, cujo representante titular o presidirá e será 
o Articulador Municipal da Atenção Básica:
a) Titular: Sônia Maria Azevedo Marques;
b) Suplente: Lúcia Lago Pimenta;
II – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer:
a) Titular: Ana Cláudia Gaffo;
b) Suplente: Ana Maria Oliveira Silva;
III – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social:
a) Titular: Maria Fernanda da Silva;
b) Suplente: Regiane Cristina da Silva Cardozo;
IV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA:
a) Titular: Marco Antônio Magalhães Duarte;
b) Suplente: Sandra Teresa Sant’Anna;
V – Conselho Municipal de Saúde:
a) Titular: José Carlos Simões;
b) Suplente: Eurides Rodrigues Santos;
VI – Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Guarujá:
a) Titular: Any Missirilian;
b) Suplente: Railda Santos Pereira Andrade;
VII – Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Vicente de Carvalho:
a) Titular: Valtene Izidoro dos Santos;
b) Suplente: Rosalva Gil Santos de Rossi;
VIII – Hospital Santo Amaro:
a) Titular: Paloma Dias Silva Santos;
b) Suplente: Antonio Carlos de Moraes;
IX – Hospital Guarujá:
a) Titular: Mariana Rodrigues L. Alarcon;
b) Suplente: Alderice Cardoso Alves.
§ 1.º Cada entidade/órgão poderá indicar 02 (dois) representantes.
§ 2.º O Comitê Gestor Intersetorial poderá convidar representantes de outros 
órgãos e entidades, públicos e privados, e especialistas em assuntos em dis-
cussão no Comitê para participar de suas reuniões e grupos de trabalho que 
eventualmente venham a ser constituídos.
§ 3.º Os membros do Comitê serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por 
meio de Portaria específica.
§ 4.º As funções de membro do Comitê não serão remuneradas, sendo consi-
deradas de relevante interesse público.
Art. 3.º As ações desenvolvidas no Município deverão seguir as seguintes 
diretrizes:

I – atuação articulada com outras políticas do Governo Federal e Estadual e o 
Plano Nacional da Primeira Infância;
II – estabelecimento de parcerias com os Governos Federal e Estadual, bem 
como com organizações não governamentais, visando ampliar o alcance das 
ações planejadas;
III – atuação articulada e coordenada com o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA;
IV – priorização dos territórios e populações em situação de maior vulnera-
bilidade social, fortalecendo a rede de proteção social no respectivo território 
e promovendo a redução das desigualdades socioespaciais, no que tange ao 
desenvolvimento integral da primeira infância;
V – promoção, de maneira integrada e articulada, da saúde da criança, da edu-
cação infantil, da assistência social, do direito de brincar, do direito à diversidade 
e do combate à violência;
VI – sensibilização e conscientização da sociedade em geral sobre o impacto 
do consumismo e dos meios de comunicação no desenvolvimento infantil;
VII – definição, coleta, acompanhamento e monitoramento de indicadores 
relacionados ao desenvolvimento integral da primeira infância;
VIII – utilização de sistemas de informações e cadastros que permitam o 
acompanhamento individualizado e integrado das informações relativas à 
primeira infância;
IX – apoio a projetos e ações inovadoras de promoção do desenvolvimento 
integral da primeira infância.
Art. 4.º Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o Co-
mitê Gestor Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeiríssima 
Infância, com o objetivo de articular, coordenar e supervisionar as ações 
das políticas públicas municipais voltadas para o desenvolvimento da 
primeira infância.
Art. 5.º Compete ao Comitê Gestor Municipal, observadas as diretrizes previstas 
no artigo 3.º deste Decreto:
I – Coordenar e avaliar a Política Municipal para o Desenvolvimento da Primeira 
Infância no Município;
II – Contribuir para proporcionar atenção integral e efetiva durante a gravidez, 
nascimento, pós-parto e cuidado até os 03 (três) anos de idade, pelos serviços 
de Saúde, Educação e de Desenvolvimento Social;
III – Formar e educar profissionais da Saúde, Educação e Assistência Social, 
para que esses informem familiares e cuidadores sobre a importância do 
estímulo, do cuidado e vinculo emocional durante os 03 (três) primeiros 
anos de vida, implementar e monitorar o Plano de Ação, com foco na ade-
quada articulação e coordenação de programas e ações que incidam sobre 
a primeira infância;
IV – Estimular e desenvolver governança local para construir políticas públicas 
eficazes, que tornem a promoção do Desenvolvimento na Primeiríssima Infância 
uma prática sustentável e de qualidade;
V - Buscar evidência sobre a incorporação de boas práticas promotoras de 
desenvolvimento infantil nos municípios.
Art. 6.º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos 
do Comitê serão providos pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da 
Diretoria da Atenção Básica e Especialidades, observadas as disponibilidades 
orçamentárias.
Parágrafo único. Eventuais despesas a título de diárias e passagens com os 
membros do Comitê correrão à conta dos órgãos que representam, observada 
a legislação em vigor.
Art. 7.º O Comitê elaborará o seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data da publicação deste Decreto.
Art. 8.º As despesas com a execução deste Decreto correrão pelas dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 27.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.164.
“Altera dispositivo do Decreto n.º 8.143, de 

31 de agosto de 2007, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
a lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, notadamente 
o da legalidade e eficiência;
Considerando a necessidade de adequar a composição da “Comissão de 
servidores para vistoriar as obras e serviços da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – SABESP”, no Município de Guarujá, criada 
pelo Decreto n.º 8.143, de 31 de agosto de 2007; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
16205/26/2019;

D E C R E T A:
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Art. 1.º Fica alterado o inciso IX, do artigo 2.º do Decreto n.º 8.143, de 31 de 
agosto de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(…)
IX – Aldenir da Costa – Pront. n.º 17.831;” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 28 de maio de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 28.05.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.167.
“Homologa o resultado da eleição para compor o Conselho 

de Administração e o Conselho Fiscal da Guarujá Previdência, 
para o quadriênio 2019/2023 e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que 
a lei lhe confere;
Considerando os princípios que regem a administração pública, notadamente 
os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência;
Considerando o dispositivo na Lei n.º 179, de 13 de fevereiro de 2015, em 
especial seu artigo 60, o qual dispõe que caberá só ao chefe do Poder 
Executivo Municipal fazer publicar no Diário Oficial do Município, ato de 
homologação contendo a proclamação do resultado e a relação dos eleitos, 
titulares e suplentes, para o Conselho de Administração e para o Conselho 
Fiscal da Guarujá Previdência;
Considerando, outrossim, que após o processo eleitoral, e sua respectiva 
homologação por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, caberá a este, 
em conjunto com os Presidentes da Autarquia e do Conselho de Administração, 
dar posse aos membros titulares eleitos;
Considerando o Edital n.º 006/2019 que “Dispõe sobre o processo eleitoral 
para a eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal 
da autarquia previdenciária dos servidores públicos do município de Guarujá 
– Guarujá Previdência para o Quadriênio 2019 – 2023”; e,
Considerando o processo eleitoral para escolha dos Conselheiros da Guarujá 
Previdência para o quadriênio 2019/2023, na presença dos membros da Junta 
Eleitoral, designados pelo Ato Normativo n.º 003, de 02 de janeiro de 2019; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
16906/185835/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica homologado, em conformidade com o Edital nº 006/2019, o 
resultado da eleição dos titulares e suplentes, que irão compor o Conselho 
de Administração e o Conselho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, para 
o quadriênio 2019/2023 na forma do Anexo Único, que passa a fazer parte 
deste Decreto.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 

em 03 de junho de 2019.
PREFEITO

“GAB”/icc
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 03.06.2019
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

ANEXO ÚNICO
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Titulares

Nome prontuário Representante
Norberto  dos Santos Pio 15.885 Ativos do Poder Executivo Municipal
Alexandre Santos de Brito 16.626 Ativos do Poder Executivo Municipal
Rogélio Laurindo Rodriguez 1.484 Ativos do Poder Legislativo Municipal
Manoel Antônio Tomaz 1.767 Inativos

Suplentes
Nome prontuário Representante
Fernando Luiz Ventura 7.420 1º Suplente - Ativos do Poder Executivo Municipal
Rachel Silva de Vasconcelos 5.398 2º Suplente - Ativos do Poder Executivo Municipal
Cheila Marise Baptista Ramos 11.489 Suplente - Inativos

CONSELHO FISCAL
titulares

Nome prontuário Representante
Fernando Antônio Gonçalves de Melo 2.699 Ativos do Poder Executivo Municipal
Elizete de Souza Pereira 12.176 Ativos do Poder Executivo Municipal

Suplentes
Nome prontuário Representante
José Sebastião dos Reis 7.420 1º Suplente - Ativos do Poder Executivo Municipal
Priscila Glória Bispo dos Santos 20.901 2º Suplente - Ativos do Poder Executivo Municipal

D E C R E T O  N.º  13.168.
“Abre crédito adicional suplementar na importância 

de R$ 73.875,00 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 7.º da Lei Municipal 
n.º 4.598, de 20 de dezembro de 2018; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 16481/3418/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, um 
crédito na importância de R$ 73.875,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais), destinado a suplementar a dotação de seu orçamento vigente, 
observada a seguinte discriminação:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$
12.04.00 27 812 1003 1 014 4 4 90 51 00 obras e instalações 5 73.875,00

TOTAL 73.875,00

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, dentro 
das normas vigentes, com recursos provenientes do contrato de repasse n.º 
839628/206/ME/CAIXA celebrado por intermédio do Ministério do Esporte, 
dentro do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, objetivando a 
construção de pista de skate, conforme levantamento efetuado pela Diretoria 
de Gestão Financeira da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de junho de 2019.

PREFEITO
“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 04.06.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.170.
“Autoriza o uso de bem público que especifica e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas em Lei; e,
Considerando os princípios constitucionais que regem a administração pública, 
notadamente os da Legalidade e Publicidade;
Considerando o quanto dispõe a Constituição Federal, em seus artigos 6.º e 
215, acerca dos direitos sociais e das obrigações dos entes federativos;
Considerando as prerrogativas contidas no Artigo 78, inciso XIV, e no Artigo 
118, § 3º, ambos da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a importância de se proporcionar à população guarujaense 
acesso a lazer e cultura;
Considerando a relevância social e cultural das atividades a serem desenvol-
vidas na área autorizada, que visam o fomento de evento cultural junino, lazer 
e diversão de baixo custo para a população em geral e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.° 
14915/144547/2019 e respectivo Edital de Convocação n.° 09/2019 – SECULT,

D E C R E T A:
Art. 1.° Fica autorizado, a título precário e em caráter oneroso, pelo período 
de 14 de junho de 2019 a 14 de julho de 2019, para realização de evento 
cultural junino com montagem da cidade junina, instalação de equipamentos 
e/ou atividades que visem o lazer, entretenimento e diversão da população 
em geral, o uso da área denominada estacionamento do Ginásio Municipal 
“Marivaldo Fernandes - Parque Guaibê”, localizado à Avenida Santos Dumont, 
n.º 420, Santo Antônio, Guarujá/SP, à C2 BARES E EVENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 13.065.237/0001-00, com sede à Rua Miguel Ascencio, 
nº 1250, casa ½, no bairro Brigadeiro Tobias, na cidade de Sorocaba-SP, neste 
ato representada pelo Sr. CAETANO FLÁVIO JARDIM DURIGON, portador 
da cédula de identidade RG nº 29.362.246-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 
219.623.928-30, fazendo obediência às disposições que constarão de Termo 
próprio, e que integrará o presente Decreto.
Art. 2.º A finalidade da presente autorização é a realização de Evento Cultural 
Junino com montagem de cidade junina, instalação de parque de diversões, 
praça de alimentação e apresentações artísticas, destinadas a atender a po-
pulação em geral.
Art. 3.º O Termo a que se refere o Artigo 1.º deste Decreto, especificará as 
condições e obrigações da AUTORIZATÁRIA.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições em contrário.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de junho de 2019.

PREFEITO
“GAB”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 04.06.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

Decreto n.º 13.170/2019.
Proc. n.º 14915/144547/2019.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARUJÁ OUTORGA A C2 BARES E EVENTOS Ltda.
Pelo presente Termo e em obediência as disposições constantes nos artigos 
78, inciso XIV e 118, § 3.º, ambos da Lei Orgânica Municipal, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Cidade de Guarujá, à Av. Santos Dumont nº 800 - Vila Santo Antônio, neste 
ato, representada por seu Prefeito, o Sr. VÁLTER SUMAN, doravante designada 
apenas AUTORIZANTE, e C2 BARES E EVENTOS Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 
n.º 13.065.237/0001-00, com sede à Rua Miguel Ascensio, nº 1250,  casa ½ , 
no bairro Brigadeiro Tobias, na cidade de Sorocaba/SP, neste ato representada 
pelo Sr. CAETANO FLÁVIO JARDIM DURIGON, portador da cédula de identidade 
RG nº 29.362.246-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 219.623.928-30, doravante 
designada AUTORIZATÁRIA, tendo em vista o que consta do processo n.º 
14915/144547/2019, firmam o presente Termo, pelo qual a AUTORIZANTE 
concede a AUTORIZATÁRIA a usar o próprio municipal abaixo descrito, sob as 
cláusulas e condições que seguem:
Cláusula 1ª – DO OBJETO:  O bem municipal objeto da presente cessão de 
espaço para fomento do entretenimento, lazer e turismo local, voltado ao de-
senvolvimento de Atividades de Diversão e Lazer, é a área pública denominada 
Estacionamento do Ginásio Marivaldo Fernandes - Guaibê, Guarujá/SP, para 
realização dos festejos juninos 2019 ficando, tudo, sob a estrita responsabilidade 
da AUTORIZATÁRIA, destinados a atender a população em geral.
Cláusula 2ª – DAS AUTORIZAÇÕES PARA ACESSÕES: Fica ciente a AUTORIZA-
TÁRIA de que quaisquer construções a serem erigidas na citada área deverão 
ser prévia e expressamente autorizadas pela AUTORIZANTE.
Cláusula 3ª – DA DESTINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA: A presente autorização de 
uso se destina exclusivamente às atividades da AUTORIZATÁRIA, sendo vedada 
sua transferência a terceiros, bem assim a modificação de sua destinação. 
Cláusula 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS: 
A presente autorização de uso é concedida a título precário e em caráter de 
contrapartida, pelo período do dia 14 de junho de 2019 ao dia 14 de julho 
de 2019, devendo a AUTORIZATÁRIA devolver à AUTORIZANTE o bem objeto 
deste instrumento ao final do prazo, independente de notificação, nas mesmas 
condições em que foi recebido, não cabendo à AUTORIZATÁRIA direito a 
qualquer indenização ou retenção pelas obras e pelas benfeitorias que venha a 
executar, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias, as quais se incorporarão 
ao erário municipal.
Cláusula 5ª – DA CONSERVAÇÃO DO BEM: A AUTORIZATÁRIA obriga-se, às 
suas expensas, pela conservação do próprio municipal, ora cessionado, durante 
o período da presente autorização, mantendo-o em perfeitas condições de uso 
e funcionamento, obrigando-se, por isso, a proceder aos serviços de limpeza, 
reparos e pintura geral da coisa em questão, se o caso.
Cláusula 6ª – DOS OUTROS ENCARGOS: A AUTORIZATÁRIA se compromete 
ainda a:
I - realizar as atividades descritas na Cláusula 1ª, sob sua estrita responsabilidade;
II - atender a todas as exigências dos órgãos públicos, inclusive no tocante ao 
horário de funcionamento;
III - obter todas as Licenças, Alvarás e Autorizações necessárias para o início 
e desenvolvimento de suas atividades;
IV - arcar com todos os custos relativos ao desenvolvimento da atividade e 
manutenção das instalações;
V - arcar com as despesas corriqueiras para desenvolvimento da atividade, 
inclusive conta de luz, água e telefone;
VI - pagar quaisquer multas que venham a lhes ser aplicadas por autoridades, 
resultantes de infração de Leis, regulamentos ou posturas as quais tenha 
dado causa;
VII - ser a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas 
seus empregados, representantes, público e terceiros quando nas dependências 
do imóvel objeto da autorização ou durante a realização do evento, bem como 
pelo cumprimento das demais leis sociais, da previdência, seguros em geral 
etc., não podendo, em caso algum, a AUTORIZANTE ser responsabilizada 
por prejuízos que a AUTORIZATÁRIA ou terceiros possam sofrer em razão de 
acidentes que ocorrerem em virtude do presente Termo;
VIII - arcar com todos os custos trabalhistas e previdenciários relativos a 
funcionários que venham a ser contratados para o desenvolvimento de suas 
atividades, isentando a AUTORIZANTE de qualquer responsabilidade;
IX - observar as normas de segurança de trânsito de veículos automotores, 
pedestres e bicicletas;
X - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empre-
gados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes 
possam causar à AUTORIZANTE ou a terceiros, durante o atendimento do objeto;
XI - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra 
durante execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade;
XII - Todas as atividades pretendidas deverão ser autorizadas pela AUTORIZAN-
TE, não podendo ser montado qualquer equipamento ou outra atividade sem 
o prévio conhecimento e autorização da AUTORIZANTE.
XIII - Durante todo o período da autorização, todos os funcionários da AUTORI-
ZATÁRIA deverão estar uniformizados e portando crachás com os respectivos 
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nomes e função, devendo os mesmos estar aptos ao exercício de sua atividade;
XIV - Providenciar os documentos solicitados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Portuário, conforme a pertinência, ou demais 
documentos solicitados pelos Departamentos competentes nas suas respectivas 
áreas, sempre que a AUTORIZANTE entender necessário;
XV - A AUTORIZATÁRIA assume, perante a AUTORIZANTE, a obrigação de, 
a título de contrapartida pela presente permissão, doar ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município, os itens descritos no Anexo I “a” deste Termo;
XVI - Exigir que seus colaboradores/funcionários portem EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual), quando for o caso, estando tal condição sujeita a fiscalização;
XVII – Respeitar o horário autorizado para a realização dos festejos, durante o 
período permitido, qual seja: das 16:00h (dezesseis horas) às 00:00h (zero hora);
XVIII - Cumprir todas as exigências previstas na Lei Estadual n.º 5.145/86, 
Lei Federal n.º 13.425/17, Decreto Estadual n.º 56.819/11, Lei Municipal n.º 
4.300/16, Código de Posturas Municipal e diretrizes normativas da PM;
XIX – Atender todas as normas da vigilância sanitária em relação aos gêneros 
alimentícios porventura comercializados;
XX - Atender eventuais determinações dos Bombeiros, com a apresentação 
do respectivo AVCB;
XXI - Apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança a ser submetido ao crivo da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM;
XXII - Apresentar relatório de impacto de tráfego, a ser ratificado pela DITRAN;
Cláusula 7ª – DAS CONTRAPARTIDAS: A AUTORIZATÁRIA assume, perante a 
AUTORIZANTE, a obrigação de, a título de contrapartida pela presente autori-
zação, doar ao Fundo Social de Solidariedade do Município, os itens descritos 
na alínea ‘a’ do Anexo I “a”.
Parágrafo único – As contrapartidas serão entregues no 5º dia útil, contados 
da assinatura do presente Termo, das quais lavrar-se-á termo de conferência e 
recibo junto a Direção do Fundo Social de Solidariedade, podendo as referidas 
datas serem alteradas por conveniência e interesse público.
Cláusula 8ª – DA RESCISÃO: A AUTORIZANTE poderá a seu exclusivo critério 
e interesse revogar a presente autorização, obrigando-se a AUTORIZATÁRIA 
a devolver o bem cedido em bom estado de conservação, não lhe assistindo 
qualquer direito à retenção ou indenização.
Cláusula 9ª – DAS RESTRIÇÕES: Fica vedado:
I – a distribuição de panfletos, brindes etc. em semáforos e qualquer outra 
situação que atrapalhe a circulação de veículos;
II - estacionar veículos sobre as calçadas;
III – a circulação de Bicicletas, que só poderão circular nas ciclovias; e,
IV – a comercialização de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, bem 
ainda a venda destes em recipientes de vidro.
Por fim, por estarem de acordo, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 
surta todos os fins e efeitos de direito.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de junho de 2019.
VÁLTER SUMAN

Prefeito
Sr. CAETANO FLÁVIO JARDIM DURIGON 

Representante
C2 BARES E EVENTOS Ltda.

TESTEMUNHAS:
_________________
_________________
\eso

ANEXO I – “a”
a) Itens a serem doados ao Fundo Social de Solidariedade:
- 10 toneladas de alimentos; 
- 10 mil fraldas geriátricas;
- 50 cadeiras de roda;

D E C R E T O  N.º  13.171.
“Abre crédito adicional suplementar na importância 

de R$ 4.142.406,67 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 6.º da Lei Municipal n.º 
4.598, de 20 de dezembro de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Gabinete do 
Prefeito, na Secretaria Municipal de Habitação e na Secretaria Municipal de 
Operações Urbanas, um crédito na importância de R$ 4.142.406,67 (quatro 
milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e sete 
centavos), destinado a suplementar as dotações de seus orçamentos vigentes, 
observadas as seguintes discriminações:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
15.01.00 18 542 3001 2 047 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 1.440.000,00 
21.01.00 04 131 4004 2 185 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 2.000.000,00 
26.01.00 16 482 1005 1 074 4 4 90 93 00 indenizações e restituições 1 650.000,00 
27.01.00 15 452 3006 2 199 3 3 90 30 00 material de consumo 93 27.406,67 
27.01.00 15 452 3006 2 199 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 93 25.000,00 

Total 4.142.406,67 

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, dentro das 
normas vigentes, com recurso oriundo das anulações abaixo discriminadas:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
24.01.00 04 123 4007 0 003 3 3 90 91 00 sentenças judiciais 1 3.000.000,00 
24.01.00 04 123 4007 0 003 4 4 90 91 00 sentenças judiciais 1 440.000,00 
26.01.00 16 482 1005 1 074 4 4 90 51 00 obras e instalações 1 650.000,00 

27.01.00 15 452 3006 2 199 4 4 90 52 00 equipamentos e material 
permanente 93        52.406,67 

Total 4.142.406,67 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de junho de 2019.
PREFEITO

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 04.06.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ACORDO RELACIONADO
AO ENCARGO DE CONTRAPARTIDA DA DOAÇÃO

(Termo de Acordo n.º 054/2018 – Processo n.º 37350/942/2017)
Vinculado ao Convênio n.º 02/2017/SESAU 

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Termo de Acordo n.º 054/2018, 
celebrado entre o Município de Guarujá, com a interveniência da Secretaria 
Municipal de Saúde e a Associação Santamarense de Beneficência do Gua-
rujá, para parcelamento do valor não deduzido, conforme disposição da Lei 
Complementar n.º 205/2017, que autorizou o Município de Guarujá a realizar 
doação de imóveis à Sociedade Santamarense de Beneficência do Guarujá, no 
que tange ao reajuste:
Onde se lê:
Considerando que as deduções mencionadas no parágrafo anterior, deixaram 
de ser realizadas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2017;
Leia-se:
Considerando que as deduções mencionadas no parágrafo anterior, deixaram de 
ser realizadas nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2017;
Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O HOSPITAL reconhece que possui uma dívida para com o MUNICÍPIO, de-
corrente do encargo de contrapartida da doação realizada pela Prefeitura 
Municipal de Guarujá à Associação Santamarense de Beneficência, referente 
a não realização das deduções dos pagamentos efetuados nas competências 
de julho, agosto, setembro e outubro de 2017.
Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O HOSPITAL reconhece que possui uma dívida para com o MUNICÍPIO, decor-
rente do encargo de contrapartida da doação realizada pela Prefeitura Municipal 
de Guarujá à Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá, referente 
a não realização das deduções dos pagamentos efetuados nas competências 
de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Termo de Acordo 
citado.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 09 de maio de 2019.
VÁLTER SUMAN

Prefeito

Republicação por Incorreção
Portaria N.º 607/2019. -

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 16311/720049/2019; 
e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora REJANE MI-
RANDA OLIVEIRA SANTOS – Pront. n.º 20.049, do cargo de Inspetor de Alunos.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 27 de maio de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 27.05.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 627/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 16310/89314/2019; e,

R E S O L V E:

EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora NADIA ALE-
XANDRE DE SOUZA Q.DOS SANTOS – Pront. n.º 19.314, do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, retroagindo seus efeitos a 27/05/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 31 de maio de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 31.05.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 634/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no artigo 228, da Lei Complementar n.º 135, de 04 
de abril de 2012;

R E S O L VE:
DESIGNAR a servidora TAIS AGLAE SARUBI DE OLIVEIRA – Pront. n.º 16.711, 
para responder como Responsável Técnico, junto à Unidade de Fisioterapia, da 
Diretoria de Gestão Integrada e Planejamento da Assistência Social, fazendo jus 
à percepção da gratificação prevista na legislação pertinente.

Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 04 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 04.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 635/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor VALMIR DIONISIO DOS SANTOS – Pront. n.º 11.688, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 04 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“SEDECON”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 04.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 636/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR, a pedido, a Função Gratificada correspondente a Coordenador  III 
(FG-S3), junto ao Gabinete do Prefeito, do servidor RENATO FERREIRA DE 
ALMEIDA - Pront. n.º 14.179. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 04 de junho  de 2019.

PREFEITO
Chefe de Gabinete

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 04.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 637/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor RENATO FERREIRA DE ALMEIDA – Pront. n.º 14.179, junto à 
Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 04 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

“SEDECON”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 04.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
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ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADVOCACIA GERAL
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, José Edu-
ardo Lascane, determina que, em cumprimento deste, seja expedida a citação 
por edital do processado, ao Sr. W. L. F. G., prontuário n.º 7.607. Citando–o de 
que em seu desfavor foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.º: 
14.902/2014, para apurar suposta conduta inadequada por parte do servidor, 
descrita na Portaria AGM n.º 195/2014. Em tese, se comprovado o ato praticado 
pelo referido servidor, caracteriza-se o ato de improbidade, enquadrado para 
fins administrativos e disciplinares no art. 482, “a”, da CLT. Para tanto, intime-o 
para que compareça à Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 5o andar, Santa 
Rosa, Guarujá-SP, no dia 22/07/2019, às 14:00h, acompanhado de advogado, 
a fim de ser interrogado acerca dos fatos narrados no Processo Administrativo 
Disciplinar n.º 14.902/2014, podendo oferecer defesa escrita e arrolar até 3 
(três) testemunhas, no prazo de 3 (três) dias, contados do interrogatório, reque-
rer cópias e acompanhar o processo nos ulteriores termos e atos. O seu não 
comparecimento ao interrogatório terá como consequência a decretação da 
revelia. O processado fica desde já advertido de que caso não seja constituído 
advogado a Comissão Processante nomeará defensor dativo ao servidor. O 
processado tem a obrigação de comunicar à Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar eventual mudança de endereço. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade, em 29 de maio de 2019. Eu, 
José Carlos Amâncio Santos, assistente administrativos, digitei e providenciei 
a impressão. Eu, José Eduardo Lascane, subscrevi.

José Eduardo Lascane
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 3-B

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 1-A, Regina 
Barboza Andrade Bezerra, determina que, em cumprimento deste, seja expe-
dida a citação por edital da processada, a Sra. M. T. J., prontuário n.º 19.305. 
Citando–a de que em seu desfavor foi instaurado o Processo Administrativo 
Disciplinar n.º: 18.094/2018, para apurar suposta conduta inadequada por 
parte da servidora, descrita na Portaria AGM n.º 03/2019, onde consta que 
a servidora processada, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde 
nesta municipalidade, apresentou entre os dias 22/02/2018 a 06/04/2018, 
quarenta e três faltas injustificadas e intercaladas, e a partir do dia 11/04/2018 
apresentou mais trinta faltas injustificadas consecutivas, e consequentemente 
não teria cumprido o aviso prévio com a data início em 16/07/2018. Em tese, se 
comprovados os fatos narrados, a conduta da servidora processada caracteriza 
abandono de cargo, com previsão no artigo451 da Lei Complementar Municipal 
n.º: 135/2012, bem como enquadra-se para fins administrativos e disciplinares 
no abandono de emprego, conforme preceitua o art. 482, “i” da CLT. Para tanto, 
intime-a para que compareça à Coordenadoria de Sindicância e Processo Ad-
ministrativo Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 3o 

andar, Santa Rosa, Guarujá-SP, no dia 23/07/19, às 14h00min, acompanhada 
de advogado, a fim de ser interrogada acerca dos fatos narrados no Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 18.094/2018. Cabe à defesa garantir o com-
parecimento de suas testemunhas, no máximo de 03 (três), à audiência para 
o dia 23/07/19 às 14h00min, independentemente de intimação.  O seu não 
comparecimento ao interrogatório terá como consequência a decretação da 
revelia. A processada fica desde já advertida de que caso não seja constituído 
advogado a Comissão Processante nomeará defensor dativo a servidora. A 
processada tem a obrigação de comunicar à Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar eventual mudança de endereço. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade, em 31 de maio de 2019. Eu, 
José Carlos Amâncio Santos, assistente administrativo, digitei e providenciei 
a impressão. Eu, Regina Barboza Andrade Bezerra, subscrevi.

Regina Barboza Andrade Bezerra
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 1-A

ADMINISTRAÇÃO
CESSÃO DE SERVIDOR

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Administração, torna público que foi CANCELADO A CESSÃO, a 
partir de 18/05/2019 da Sra. ALESSANDRA HELENA MARTINS MADURO, 
matrícula nº. 19.518, ocupante do cargo/emprego de Agente de Serviço de 
Alimentação, do quadro permanente do Gabinete do Prefeito, em conformidade 
com o ofício nº 022/2019-pmmf, do Forum da Comarca de Guarujá e ofício 
nº 249/2019 – SGP 1.2.1.4 do Poder Judiciário - Tribunal de Justiça de SP, 
anexos ao Processo Administrativo Municipal nº 35802/2018.

Guarujá, 04 de junho de 2019
VÁLTER SUMAN - Prefeito de Guarujá-SP 

SERVIDORES DE GUARUJÁ DEVEM ENTREGAR 
DECLARAÇÃO DE BENS ATÉ 01 DE JULHO DE 2019

Os servidores municipais de Guarujá têm até o dia 01 de julho de 2019 para 
entregar a  Declaração de Bens aos Gestores de Recursos Humanos da Secretaria  
em que estão lotados. As  declarações devem ser entregues por servidores 
ocupantes de cargo efetivo estatutário, de empregos permanentes da CLT, 
pelos ocupantes de cargos em comissão, Secretários Municipais, Vice-Pre-
feito, Prefeito e servidores contratados temporariamente com com base na 
Constituição Federal, conforme as exigências da lei federal n° 8.429/92,  Lei 
Complementar nº 135/12 e Decreto nº 10.661.
A declaração compreenderá imóveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações,  e 
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou 
no exterior, e, quando for o caso, a critério da Administração, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico, conforme artigo 13 § 1º da 
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Fica facultada a entrega de cópia da Declaração de Bens  apresentada anual-
mente à Delegacia da Receita Federal, de conformidade com a legislação do 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
As declarações devem ser entregues ao Gestor de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal em que estiver lotado o servidor, dentro de um envelope 
lacrado, contendo do lado de fora o assunto, DECLARAÇÃO DE BENS  2019,  
NOME DO SERVIDOR, NÚMERO DO PRONTUÁRIO, ENDEREÇO RESIDENCIAL, 
COM OS DEVIDOS COMPLEMENTOS: CIDADE, ESTADO E TELEFONE, INCLU-
SIVE CELULAR, AINDA QUE DE CONTATO/RECADOS.; a fim de ser arquivada 
na Diretoria de Gestão de Pessoas.
A transgressão do disposto no artigo 1.º do Decreto Nº 10.661 acarretará 
a configuração de infração disciplinar de natureza grave, nos termos da Lei 
Complementar Municipal n.º 135, de 04 de abril de 2012, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens e/ou ofertar falsa declaração de bens 
dentro do prazo determinado.

ADM – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
Conforme consta nos autos do Processo nº 6529/942/2018, vimos por 
meio deste tornar sem efeito as publicações referentes ao Aviso de Edital 
de Tomada de Preços nº 05/2019 e do despacho de suspensão do referido 
certame, ambos publicados, respectivamente, nas edições de 10/05/2019 
e 15/05/2019 do Diário Oficial do Município

Guarujá, 04 de junho de 2019.
ADILSON LUIZ DE JESUS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CONVOCAÇÃO
Processo Administrativo nº 27357/3418/2017
Chamada Pública nº 03/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gênero alimentício da agricultura 
familiar - hortifruticultura, para composição da alimentação escolar junto à 
Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, por dispensa de licitação, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Federal nº 11.947, 
de 16/07/2009, Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2013 e demais normas 
legais pertinentes em vigor.
I – Nos termos dos itens 6 do Edital, ficam os fornecedores individuais/agri-
cultores  declarados vencedores CONVOCADOS a apresentarem as amostras 
exigidas na Chamada Pública em tela, na Coordenadoria de Merenda, sito à Av 
Santos Dumont nº 640, Santo Antônio, Guarujá/SP (Paço Rafhael Vitiello); em 
horário de expediente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da presente publicação.
II – Publique-se.

Guarujá, 04 de junho de 2019.
RENATO MARCELO PIETROPAOLO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1463/26/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS - Nº 06/2019
Objeto: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2019 – TOMADA DE PREÇOS – REFORMA 
DA PRAÇA MIGUEL SILVA (PRÓXIMO DA RUA SANTA ISABEL) BAIRRO PAE-
-CARÁ – DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, 
ESTADO DE SÃO PAULO.  
I - À vista dos elementos informativos constantes do presente processo e, em 
especial, a decisão da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços 
de Engenharia, declara DESERTA a presente licitação.
II - Publique-se.

Guarujá, 04 de junho de 2019.
Polliana Iamonti

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
de Obras e Serviços de Engenharia

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2978/125763/2019
LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
LOCADORA: AMANDA BOZZI CHAGAS
OBJETO: ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS, SUBORDINADO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ratifico a Dispensa de Licitação para contratação direta, com fundamento no 
artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Guarujá, 4 de junho de 2019.
RONALD LUIZ NICOLACI FINCATTI

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Mun. de Educação, Esporte e Lazer – SEDEL, convoca os candidatos abaixo 
relacionados, classificados por meio de Processo Seletivo Simplificado - Edital 
nº003/2018 – SEDUC – Atividade de natureza voluntária, como Assistente 
de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização, sem vínculo trabalhista 
ou estatutário, na forma da Lei nº 9.608/1998 - a comparecerem à SEDEL/
PROE, sito à Avenida Santos Dumont, nº 640, Santo Antônio, Guarujá, SP, no 
dia 06 de Junho, às 11:30 horas, munidos dos originais e fotocópia do RG e 
CPF, comprovante de residência, diploma e/ou atestado de conclusão de curso 
– PEDAGOGIA, certificados dos cursos de extensão e/ou aperfeiçoamento e 
comprovante da experiência profissional mencionados no currículo entregue, 
para comprovação de títulos e atribuição de turmas.

122 ANDRÉA ALVEZ DE OLIVEIRA 
123 PRISCILA PAULINO FERREIRA 
124 DAFNI DOS SANTOS FERREIRA 
125 ADRIANA CARNEIRO SILVA 
126 ADELAINE CASTOR DA SILVA 
127 ELAINE ROMÃO DOS SANTOS 
128 DANIELA NOVAIS JORGE 
129 JULIANA DA SILVA ANDRADE 
130 JULIETE DA SILVA 
131 TÂMARA DE GODOI NASCIMENTO 
132 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA 
133 ALESSANDRA AP. ALTINO A. DO NASCIMENTO
134 ELIETE DA SILVA PINTO DOS SANTOS 
135 RAQUEL SILVA CARVALHO 
136 MAYARA CORRÊA LIMA 
137 KATNY DE BARROS VLASOVAS
138 ELOISA DE FATIMA DOS SANTOS 
139 VANESSA OLIVEIRA DOMICIANO 
140 CAROLINE ANDRADE DO N. BORGETH
141 ISIS REGINA MOURA DE CAMPOS 

Renato Marcelo Pietropaolo
Secretário Municipal de Educação, Lazer e Esporte

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Convocamos os servidores, relacionados abaixo, para que apresentem a Decla-
ração de Bens, referente ao ano de 2016, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da 
publicação, no horário das 10h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer, Av. Santos Dumont, 640 – 1º andar, sala 20 – Paço Municipal 
Raphael Vitiello, no Expediente, a saber:
• Vilma Maria de Souza Vieira Costa – pront.: 10.594;
• Zelia Helena de Oliveira – pront.: 17.985;

Guarujá, 04 de junho de 2019.
Rafael de Souza Carvalho

Diretor de Gestão Administrativa e Logística

COMUNICADO
Inscrição para Bolsa de Estudo Integral  
FUNDAÇÃO FERNANDO LEE/UNAERP

A Comissão de Bolsa de Estudo instituída através do Decreto nº 12.214/2017, 
comunica o período de inscrição, como segue:
Dias: 7, 10 e 11  de junho  de 2019     
Horário: 9 às 12h e 14 às 17h
Local: SEDEL - Av. Santos Dumont, 640 (1º andar), Santo Antonio - Guarujá
Para a devida inscrição o interessado deverá apresentar Xerox do protocolo do 
vestibular/Unaerp (realizado em 25/05/2019), Xerox do RG, Xerox do CPF e 
Xerox da Conclusão do Ensino Médio.

Guarujá, 25 de maio de 2019.
Valdiléa Silva de Moraes
COMISSÃO DE BOLSAS



10 QUARTA-
FEIRA
5.6.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

FINANÇAS
(Republicação por incorreção)

Edital nº 60/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacionados 
a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito á Via  Santos Dumont, 
nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/IPTU) no prazo 
de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário das 10:00 ás 
16:00hrs, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 Jenny Ajaj Sarkis
Proc.: Antonio Sarkis Júnior)

Regularização 
de Área 

Ciencia dos cálculos 
2018 + 3ª E/E.

3-0190-006-
000 17757/18

2 Cond. Edifício Tabatinga Solic. Alvará para 
Reforma

Ciência dos Cálculos 
do ano de 2018.

3-0241-006-001 
ao 018. 6429/18

3 João Alzani Filho 
Proc.: Cond. Edif. Albatroz II

Solic. Licença para 
Reforma

Ciência dos Cálculos 
do ano de 2018 3-0661-104-013 27387/16

4 Cond. Edifício Grafite Solic. Licença para 
Reforma

Ciência dos Cálculos 
do ano de 2018

3-0241-013-001 
ao 008 24033/15

5 Cond. Edifício Guaivira  Solic. Alvará para 
Reforma 

Ciência dos Cálculos 
do ano de 2018

1-0021-006-001
ao 027 18702/16

6 Marco Tadeu Gonçalves Teixeira Aprovação de 
Projeto

Ciencia dos cálculos 
2018 + 4ª E/E. 3-1326-012-000 3443/17

7 Nosor de Freitas Junior (Sindico) 
Cond Edific. Wekeend

Liberação para 
Reforma 

Ciencia dos cálculos 
2018 + 4ª E/E.

1-0029-001-001 
ao 094 28777/16

8 C.V.L Empreendimentos 
Imobiliarios LTDA

Aprovação de 
Projeto

Ciencia dos cálculos 
2014 a 2018 e 

4ª E/E.
3-0074-007-001

ao 012. 21839/12

9
Oswaldo Cipolla 
Proc.: CVIMOB – Comissão de 
valores Imobiliários 

Documentos 
p/ Correção de 

Tributos 
Ciência dos Cálculos 

do ano de 2018 3-0748-012-000 14841/18

10 Cond. Edificio Mar Aberto Solic. Alvará para 
Reforma

Ciência dos 
Cálculos do ano de 

2017/2018
0-0035-018-001 

ao 033. 24682/15

Obs.: Correção do item 7 quanto ao número de cadastro.   
Guarujá, 06 de junho de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças
Raul Lancellotti

Diretor de Gestão Tributária
Rosana de Jesus Santos

Coordenador III - IPTU

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se 
nas dependências do Conselho Municipal de Saúde, Rua Buenos Aires, 190, 
sob a proteção de Deus, o pleno deste Conselho, havendo número regimental 
de presença: contou com 13 das 17 entidades que o compõe, estando ainda 
duas cadeiras do Segmento Usuário e uma cadeira do Segmento Trabalhador 
da Saúde vagas para totalizarem o pleno de vinte cadeiras, conforme preconiza 
a Lei Municipal 2258/92, as presenças e ausências serão nominadas ao final 
desta. O presidente José Carlos Simões verificando a existência de quórum 
regimental, deu início à reunião às dezesseis horas e trinta minutos. 
I – Aprovação da Ata de 20/03/2019: Em regime de votação, a ata do dia 
vinte de março do ano de dois mil e dezenove, foi aprovada sem ressalvas. 
II – Informes dos Conselheiros: O presidente Simões perguntou se poderia 
ler os títulos de cada informe, e disse que todos os documentos estavam 
à disposição na Secretaria do Conselho caso algum conselheiro tivesse a 
necessidade de maiores informações. Os conselheiros concordaram. Foram 
apresentados os seguintes informes: 1 – A Sra. Kátia Alves justificou a ausência 
do Dr. Vitor Hugo Canasiro, Secretário de Saúde, que se encontrava em reunião 
da CIR – Baixada Santista (Comissão Intergestores Regional) e o Dr. Antônio 
Henriques, Secretário Adjunto, estava no Gabinete do Prefeito. Informou que 
estavam organizando uma reterritorialização do Município como um todo 
porque as áreas estavam desatualizadas, onde neste momento irão fazer um 
piloto no Jardim Brasil, e gostariam de contar com a presença deste Conselho; 
2 – Publicação no Diário Oficial em 10 de abril de 2019, informando que as 
Unidades de Pronto Atendimento do Município fizeram mais de 2,5 milhões de 
atendimentos e procedimentos de 2017 até janeiro deste ano; 3 – Início das 
reformas das Unidades de Saúde da Família, onde existe um cronograma o qual 
se inicia pelas USAFA’s Vila Edna e Vila Rã; 4 – Prefeitura incrementa Unidades 
com novos equipamentos e mobiliário do atendimento odontológico na Rede 
de Atenção Básica, visando aprimorar ainda mais o atendimento prestado à 
população na Rede Municipal de Saúde; 5 – Guarujá promove treinamento 
para funcionários da Saúde sobre aleitamento materno, onde foi iniciada essa 
capacitação no dia 02 de abril, com o objetivo de proporcionar um melhor 
atendimento às mães; 6 – Convite ao Conselho de Saúde para participar de 
uma Ação Solidária em comemoração aos 51 anos do CAMP Guarujá que será 
realizada no dia 04/05/2019 das 08h às 12h na Unidade II do CAMP Guarujá; 
7 – Parabenizou o Sr. Orlando João de Souza, membro deste Conselho, o qual 
participou da 5ª Romaria Ciclística ao Santuário Nacional de Aparecida, onde 
percorreram 257 quilômetros até a cidade localizada no interior de São Paulo; 
8 – Ofício deste Conselho entregue à Secretaria de Saúde, fazendo um ques-
tionamento sobre a existência de algum TAC – Termo de ajuste de Conduta, 

que traga ou vai trazer Recurso para a Saúde do nosso Município, porque esse 
tema foi abordado em Gestões anteriores e nos foi passado que haviam esses 
TAC’s, porém essa informação ficou defasada para os conselheiros, e estamos 
aguardando resposta desse ofício para obtermos as informações atualizadas 
sobre esse assunto; 9 –  Denúncia recebida e protocolada neste Conselho, sobre 
a Organização Social que está atualmente gerindo a Saúde no Município, do 
não pagamento de Vale Alimentação, FGTS e INSS, onde foi dada resposta pela 
Comissão de Fiscalização do Contrato. 
III – Ordem do dia: a) Posicionamento Índice Vetor Dengue (LIRA): A enfermeira 
Carmen Capella informou que esse item está dentro do Plano de Prevenção 
e Controle das Arboviroses e perguntou se poderia apresentá-lo junto com o 
Plano. Os conselheiros concordaram. O presidente Simões solicitou inversão 
de pauta no item “Ordem do Dia” e o pleno concordou.
b) Emendas Parlamentares 2019: A Sra. Kátia Alves, Diretora de Planejamento, 
apresentou as Emendas Parlamentares Federais 2019 destinadas ao município 
destacando cada uma delas nos seus valores e destino da verba. Informou 
que dentro dessas Emendas havia um incremento de custeio dos serviços 
de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (MAC – Média e Alta Complexidade) 
contendo várias propostas, um incremento de custeio dos serviços de Atenção 
Básica (PAB) e um para equipamentos na Atenção Básica, onde todas essas 
propostas já estão com parecer favorável. Ressaltou que não apresentou as 
Emendas Estaduais porque não foram formalizadas no sistema e assim que isso 
for realizado as mesmas serão apresentadas neste Conselho. Os conselheiros 
fizeram eventuais questionamentos que foram esclarecidos pela Sra. Kátia Alves.
c) PAM AIDS: A enfermeira Márcia Helena, Coordenadora do Programa IST/
AIDS do Guarujá, explicou que essa Programação Anual de Metas (PAM) é feita 
no mês de setembro do ano anterior, onde antigamente era necessário passar 
pela aprovação do Conselho de Saúde, porém atualmente não necessita mais, 
entretanto essa apresentação é importante para que tenham o conhecimento, 
pois é uma verba que vem do Governo Federal. Apresentou as Portarias que rege 
essa Programação, o financiamento das ações, a análise de situação e resposta, 
as áreas de atuação, os eixos prioritários e as metas. Finalizou demonstrando 
um quadro comparativo do valor recebido pelo PAM atual com o anterior e citou 
algumas circunstâncias de como foi utilizada essa verba. Os conselheiros fizeram 
eventuais questionamentos que foram esclarecidos pela Sra. Marcia Helena. 
d) Posicionamento da Mortalidade Materna e Infantil do Município: A Dra. 
Fernanda Lafayette, presidente do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil do 
Município, apresentou os dados do ano de 2019 até o mês de março, onde está-
vamos com o índice de Mortalidade Infantil em 18.1 o que era considerado muito 
alto comparado aos anos de 2017 e 2018. Acrescentou que estava chamando 
atenção era o aumento do óbito em bebês na faixa etária de 28 dias a 01 ano, 
uma vez que o mais comum era perderem bebês pequenos com menos de 07 
dias de vida. Disse que algumas coisas já foram levantadas e bastante discutidas 
neste mês de março, inclusive reuniões com o Secretário de Saúde e a DRS, em 
que alguns pontos foram levantados e ações foram inseridas. Complementou 
que uma dessas ações inclusive começou no dia hoje com o Prefeito, na qual 
estava sendo realizada uma sensibilização com todos os profissionais da rede, 
pois acreditavam que o pré-natal não é somente do médico e sim da equipe 
como um todo. O conselheiro Alexandre Brito ressaltou que como na USAFA há 
uma grande rotatividade de profissionais, isso faz com que não haja um vínculo 
da população com a USAFA, exceto com os Agentes Comunitários de Saúde 
que por sua vez são funcionários fixos da Prefeitura, porém não há o vínculo 
com a área técnica como os médicos e equipe de enfermagem por causa dessa 
grande rotatividade. Enfatizou que como pôde ser observado nos próprios dados 
apresentados, quem teve um índice baixo na Mortalidade Infantil foi o Município 
no qual a Prefeitura assumiu a Atenção Básica, e citou o Município de Santos que 
estava com um índice 7.5. A Dra. Fernanda disse concordar, por isso devemos 
qualificar esses profissionais constantemente. Apresentou o Óbito Infantil por 
estabelecimento de Saúde e uma lista com as possíveis causas desses óbitos, 
onde em primeiro lugar estavam às afecções originadas no período perinatal, 
e em segundo lugar estavam às más formações congênitas. Apresentou um 
quadro comparativo dos coeficientes no ano de 2018 com este ano e enfatizou 
que temos muito a trabalhar para conseguirmos abaixar esse índice até o final 
do ano. Demonstrou um gráfico comparativo com os coeficientes do Brasil, de 
São Paulo e da Baixada Santista, assim como demonstrou uma tabela atualizada 
com os coeficientes da Baixada Santista. Falou da importância da realização 
do aleitamento materno e que seja de qualidade, onde a Secretaria de Saúde 
realizou novamente um treinamento, bem como a importância da busca ativa 
da “alta referenciada”, na qual o próprio hospital já agenda as consultas de 
puerpério e aleitamento na alta da paciente. Finalizou apresentando o número 
de casos dos óbitos maternos de 2017, 2018 e 2019, onde nesse ano (2019) 
até o momento tínhamos um caso de óbito materno por causa de hipertensão. 
Os conselheiros fizeram eventuais questionamentos que foram esclarecidos 
pela Dra. Fernanda Lafayette.
IV- Deliberações: a) Plano de Prevenção e Controle das Arboviroses: A enfer-
meira Carmen Capella, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, informou 
que anteriormente tinham que fazer anualmente esse Plano de Combate, 
Prevenção e Controle das Arboviroses que seriam a Dengue, Zika, Chikungunya 
e Febre Amarela, entretanto o Plano anteriormente aprovado neste Conselho 
não mudou basicamente nada com relação ao ano passado para esse ano e 
somente foram atualizados os dados, diante disso dessa vez estavam fazendo 

um Plano para quatro anos. Demonstrou uma tabela com o Índice Larvário dos 
anos de 2017 e 2018 com os respectivos índices de cada área e informou que 
deveriam ter realizado a Pesquisa de Índice Larvário no mês de janeiro desse 
ano, porém não a fizeram porque o número de casos aumentou, onde até o 
momento tínhamos 36 casos confirmados de Dengue nesse ano. Continuou 
apresentando o Plano de Combate a Arboviroses a qual sua finalidade era 
definir as ações que devemos desenvolver quanto em nível de assistência e em 
nível de Gestão caso tenhamos uma epidemia, com seus devidos protocolos e 
estimativas. Informou que esse Plano foi encaminhado para toda a Secretaria 
de Saúde, inclusive para o atual Secretário de Saúde, onde todos já avaliaram e 
fizeram seus devidos ajustes. Ressaltou novamente que o Plano era basicamente 
o mesmo do ano anterior somente com as atualizações nos dados e algumas 
ressalvas, sendo uma delas a mudança para a vigência de quatro anos desse 
Plano. Finalizou que precisavam da avaliação deste Conselho e que o mesmo 
decidiria se vai manter esse Plano por quatro anos (2019-2022) ou vai modi-
ficar. O pleno concordou em manter por quatro anos. Os conselheiros fizeram 
questionamentos em eventuais dúvidas ocorridas que foram esclarecidas pela 
enfermeira Carmen Capella. Em regime de votação, o Plano de Prevenção e 
Controle das Arboviroses foi aprovado por unanimidade. 
b) RAG – Relatório Anual de Gestão 2018: A Sra. Kátia Alves, Diretora de 
Planejamento, esclareceu que o Relatório Anual de Gestão é sempre realizado 
seguindo a Lei Complementar 141, no qual a Gestão sempre no ano seguinte 
faz a apresentação em relação ao ano anterior. Informou que anteriormente 
era feito pelo sistema chamado SARGSUS, onde era uma alimentação online 
em que o Conselho de Saúde acompanhava em tempo real, mas a partir deste 
ano o Ministério da Saúde mudou no qual disse que liberaria um sistema novo 
chamado DigiSUS, porém o mesmo ainda está em manutenção e não está 
liberado, diante disso o Ministério da Saúde enviou um modelo para que a nível 
Nacional os municípios o fizessem. Acrescentou que em cima da hora, por volta 
de dois dias antes do prazo de entrega, foi liberada uma Nota dizendo que era 
totalmente optativo, ou seja, se o Município quiser fazer diferente até pode, mas 
entendemos que se o sistema vai seguir o trâmite legal deste modelo então não 
cabe um retrabalho, logo vamos fazer da forma que estava sendo solicitada no 
modelo e assim o fizemos. Iniciou a apresentação do RAG 2018 contendo os 
vinte e três indicadores de saúde com suas respectivas metas e resultados de 
2018, explicou que todas as metas não atingidas tinham suas justificativas. 
Complementou que além desses indicadores é perguntado se foi cumprido na 
parte orçamentária o mínimo constitucional com 15%, então também é apresen-
tada toda a execução orçamentária com os indicadores financeiros, a análise 
na questão da mortalidade e morbidade, as auditorias que são pontuais, mas 
como não temos na Secretaria de Saúde, são realizadas pelas equipes ações 
em cima do Laboratório Itapema, Hospital Santo Amaro e Clínica Radiológica. 
Salientou que é realizada toda análise em cada ponto, o que estamos pensando 
em fazer e as recomendações para o próximo exercício, onde tudo isso tem que 
ter neste documento que estava sendo apresentado. Acrescentou que além desse 
documento havia os anexos que já estão disponíveis neste Conselho, com todos 
os saldos do que não foi utilizado, componente da Assistência Farmacêutica a 
título de Recurso entre outros, e se colocou a disposição para tirarem qualquer 
dúvida. Ressaltou que esse documento depois de aprovado vai para a página 
da Prefeitura e fica acessível para qualquer pessoa que queira consultar. Os 
conselheiros fizeram questionamentos em eventuais dúvidas ocorridas que 
foram esclarecidas pela Sra. Kátia Alves a qual finalizou a apresentação. Neste 
momento houve a verificação do quórum regimental a pedido da conselheira 
Rosângela Simões. Em regime de votação, o RAG – Relatório Anual de Gestão 
2018 foi aprovado por unanimidade. 
V – Sugestões de Pauta: Pauta não vencida.
VI – Encerramento: O presidente Simões agradeceu a presença de todos e encerrou 
a reunião às dezoito horas e vinte e seis minutos. Esta ata foi lavrada por mim, 
Elizabete Fernandes. Estiveram nesta reunião: Kátia Souza Perez Pinto Alves, Edson 
Antônio Fernandes, Rosângela Simões, Manoel Borges de Santana, José Carlos 
Simões, Alexandre Santos de Brito, Edemilson Cavalheiro, Solon Ribeiro Zorowich 
Júnior, Antonio Luiz da Cunha, Leandro Maurício Batista Pinheiro, Miguel Pedro de 
Arruda, Abmael Marcelo dos Santos, Beatriz Laurindo, Marlene Bispo dos Santos, 
Valter de Rodrigues, Eurides Rodrigues Santos e Fernando Albuquerque Lins. Au-
sentes: Antônio Henriques Ferreira de Almeida, Marion Sanches Lino Botteon, José 
Diógenes da Silva, Hermano de Mattos B. Poubel, Juçara Barga do Nascimento, 
Nelson Pereira da Cruz, Orlando João de Souza e Jorge Gomes Castelão. 

CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E HABITACIONAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos e convocamos os Senhores Conselheiros para reunião do Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - CMDUH que será 
realizada no dia 5 de junho de 2019, às 17h30 em primeira convocação e às 
18 horas, em segunda convocação, na Secretaria de Planejamento e Gestão 
- SEPLAN da Prefeitura Municipal de Guarujá, na Sala de Reuniões situada no 
2º andar do Paço Municipal Moacir dos Santos Filho, situado à Avenida Santos 
Dumont 800, Guarujá, SP. 
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O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos efetivos do Município de Guarujá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 de fevereiro de 2015, e alterações, que dispõem 
sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá;

RESOLVE:
I – DEFERIR os benefícios de que tratam os artigos 162 e 164 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, 
aos servidores abaixo relacionados, nos períodos descritos:

PORTARIA PROCESSO 
INTERNO PRONT NOME BENEFÍCIO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO
FIM DO 

BENEFÍCIO ÓRGÃO

788/2019 262/2016 18327 PAULA ADRIANA SANCHES EMERENCIANO AUXÍLIO-DOENÇA 30/05/19 13/08/19 SEDEL
789/2019 62/2017 18248 SIMONE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 31/07/19 SEDEL
790/2019 876/2017 12096 YVIE CRISTINA FAVERO DE SOUZA AUXÍLIO-DOENÇA 01/06/19 24/07/19 SEDEL
791/2019 966/2017 19332 ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 29/05/19 31/08/19 SEDEL
792/2019 238/2018 15045 ANA NAZARE MEDEIROS DA COSTA AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 01/08/19 SEDEL
793/2019 296/2018 15746 JAILSON LIMA SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 29/05/19 25/08/19 SESAU
794/2019 610/2018 8948 ANTONIO DA SILVA PINTO FILHO AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 27/08/19 SEURB
795/2019 634/2018 10529 ERONDINA AIRES MELO AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 28/06/19 SEDEL
796/2019 992/2018 11145 ROSEMARY SIMOES MARQUES AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 05/08/19 SESAU
797/2019 1114/2018 12271 ERIVALDA DOS SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 05/06/19 07/08/19 SEDEL
798/2019 1270/2018 15920 TALLITA AUGUSTO MORTENSEN FONSECA AUXÍLIO-DOENÇA 29/05/19 26/06/19 SEDEL
799/2019 1334/2018 13662 JOSE DE SOUZA MOREIRA AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 29/08/19 SESAU
800/2019 1336/2018 11152 ALBERTO DIAS AUXÍLIO-DOENÇA 24/05/19 26/06/19 SESAU
801/2019 1378/2018 18359 DENI CARLOS PIMENTEL DE SOUSA AUXÍLIO-DOENÇA 26/05/19 21/09/19 SESAU
802/2019 58/2019 17015 DANIELA BUCCIANO DO ROSARIO AUXÍLIO-DOENÇA 29/05/19 26/07/19 SESAU
803/2019 188/2019 5420 REJANE DA CONCEIÇÃO PINA DE ABREU SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 25/05/19 30/06/19 SEDEL
804/2019 218/2019 20686 SILMARA CRISTINA SARAIVA AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 31/08/19 SEDEAS
805/2019 266/2019 18656 CELIMAR DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA AUXÍLIO-DOENÇA 24/05/19 21/07/19 SEDEL
806/2019 268/2019 11492 DEBORA REGINA FERREIRA DA CRUZ AUXÍLIO-DOENÇA 24/05/19 20/08/19 SESAU
807/2019 332/2019 12597 DENISE APARCIDA SEGUIM AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 07/08/19 SESAU
808/2019 384/2019 5612 LAURA SABRINA DE FREITAS AUXÍLIO-DOENÇA 28/05/19 25/06/19 AGM
809/2019 446/2019 6426 SOLANGE MARIA DA SILVA DIAS AUXÍLIO-DOENÇA 23/05/19 25/05/19 SEDEL
810/2019 454/2019 19121 MARIA LOPES DE SOUZA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 01/06/19 31/07/19 SEDEL
811/2019 470/2019 18983 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO PINTO AUXÍLIO-DOENÇA 24/05/19 07/08/19 SEDEL
812/2019 472/2019 6960 CASSIA MARIA DE SOUZA ALVES AUXÍLIO-DOENÇA 22/05/19 27/06/19 SEDEL
813/2019 490/2019 18105 GISLAINE MONTE MOREIRA FOZ AUXÍLIO-DOENÇA 25/05/19 29/05/19 SEDEL
814/2019 510/2019 15881 PATRICIA CAMAROTTI CUSTODIO DE BARROS MELLO AUXÍLIO-DOENÇA 21/05/19 05/06/19 SEDEL
815/2019 514/2019 2216 ELVIRO PEREIRA DA COSTA AUXÍLIO-DOENÇA 12/05/19 12/07/19 SEURB
816/2019 520/2019 19409 JACINTA MARTINS DOS SANTOS PRADO AUXÍLIO-DOENÇA 28/05/19 11/07/19 SEDEL
817/2019 524/2019 14347 GABRIELA GOMES BISPO AUXÍLIO-DOENÇA 06/06/19 10/08/19 SESAU
818/2019 530/2019 12924 LILIA ROSA BEATRIZ MILANI AUXÍLIO-DOENÇA 24/05/19 10/06/19 SEDEL

819/2019 528/2019 18638 PRISCILLA GUIMARAES GOMES DE FREITAS SALÁRIO 
MATERNIDADE 20/05/2019 16/09/2019 SEDEL

820/2019 540/2019 18982 ROBERTA VIEIRA SANTOS SALÁRIO 
MATERNIDADE 29/05/2019 25/09/2019 SESAU

II – Estas Portarias entrarão em vigor na data de sua publicação, retroativas ao início das concessões dos benefícios.
III – Publique-se e cumpra-se.

Guarujá, 04 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente

Ordem do dia:
1. LEITURA E APROVAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO ANTERIOR;
2. PROCESSO 5477/228968/2019. ADM FERTIL COMER-
CIAL EIRELLI EPP. RUA AMADOR BUENO, 181, 1º ANDAR, 
SALA 04, CENTRO, SANTOS/SP. INDEFERIMENTO DE 
VIABILIDADE Nº. 024705376-7. 
3. PROCESSO 5980/186070/2019. SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO. MEM. 072/2019 - INCON-
SISTÊNCIA DO PLANO DIRETOR. 
4. PROCESSO 24695/225572/2018. OCEANPACT SER-
VIÇOS MARÍTIMOS S.A. RUA ITAPEMA CUNHAMBEBE, 
GJÁ/SP. ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO 
PRESENCIAL – VRE. 
5. PROCESSO 6372/229263/2019. ESPAÇO RELAX 
SPA EIRELI. AV. ADHEMAR DE BARROS, 2102, SALA 01, 
JARDIM SANTA MARIA, GJÁ/SP. SOLICITA RECONSIDE-
RAÇÃO DO CMDUH.
6. PROCESSO 5018/107088/2019. LOJA MACONICA 
UNIÃO. RUA ANTONIO MARQUES, 389, GUAIUBA, GJÁ/
SP. SOLICITA RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO 
PROTOCOLO VRE 1660895.2018-20.
7. PROCESSO 7530/229308/2019. GERALDO ANTONIO 
MERIGUE DE FREITAS. RUA BRIGADEIRO EDUARDO GO-
MES, 213, SITIO PAECARA. GJÁ/SP. ENCAM. PARA FINS 
DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE.
8. PROCESSO 16538/174257/2018. MIL AROMAS BRAZIL 
INDUSTR. COM. LTDA. ME. AV. AUREA GONZALES CONDE 
480, VILA AUREA, GJÁ/SP. SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CMDUH.
9. PROCESSO 4944/227830/2019. LUCIANE SILVA 
MAZAGÃO. AV. RIO AMAZONAS, 80, BALNEÁRIO PRAIA 
DO PEREQUÊ, GJÁ/SP. SOLICITA A RECONSIDERAÇÃO 
DO INDEFERIMENTO DE PROCESSO.
10. PROCESSO 26976/120318/2018. RITA DE CÁSSIA 
DA GRAÇA O. BIANCATO – ME. AV. EMILIO CARLOS, 259, 
LOJA, VILA MAIA, GJÁ/SP. REQUER DEFERIMENTO DO 
PROCESSO VIA RÁPIDA.
11. PROCESSO 27606/226015/2018 VOL. I E II. MALECO 
CGS01 - EMPREENDIMENTOS SPE – LTDA. RUA CLARENCE, 
335, VILA CRUZEIRO, SÃO PAULO/SP. SOLICITA APROVA-
ÇÃO DE PROJETO E ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PRÉDIO DE APTOS PLURIHABITACIONAL – RUA BOLÍVIA, 
LOTES, QUADRA F, LOTEAMENTO JARDIM DAS CONCHAS, 
PRAIA DA ENSEADA, GJÁ/SP.
12. PROCESSO 36656/172732/2018. PAMAR COMER-
CIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. RUA ALLAN KARDEC 
(ANTIGA RUA 10), ESQUINA COM AVENIDA “B”, PARQUE 
ENSEADA, GJÁ/SP. SOLICITA APROVAÇÃO DE EMPREENDI-
MENTO HABITACIONAL VERTICAL DE INTERESSE SOCIAL.
13. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
Ressaltamos a importância de sua presença, garantindo 
quórum para as decisões. Em caso de impossibilidade da 
presença do titular, solicitamos a gentileza de comunicar 
seu suplente. Havendo impossibilidade no comparecimento, 
solicitamos justificar a ausência por escrito, através do 
e-mail: cmduh.guaruja@gmail.com  

Guarujá, 04 de junho de 2019.
Darnei Candido 

Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional – CMDUH

CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
COMDEMA

Portaria nº 004/2019 - SEMAM
DR. SIDNEI ARANHA, Presidente do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, no uso de suas 
atribuições legais e, 
Considerando o disposto no artigo 243 da Lei Orgânica 
do Município de Guarujá.
Considerando o disposto no artigo 16 do ato das Disposi-
ções Transitórias da Lei Orgânica do Município de Guarujá;
Considerando o disposto nos artigos 13 a 25 da Lei Mu-
nicipal n° 3.306 de 20 de janeiro de 2006. 
Considerando o disposto no artigo 18, inciso IV, V, VI, VII, 
VIII e IX da Lei Municipal n° 3.306 de 20 de janeiro de 
2006, que regulamenta e quantifica as vagas destinadas 
às instituições que podem compor o Conselho, que são:  

a) 01 (uma) Instituição Representativa de Pescadores; 
b) 01 (uma) Instituição Representativa do Ensino Superior; 
c) 01 (uma) Instituição Representativa dos Sindicatos; 
d) 01 (uma) Instituição Representativa de Associações 
Comerciais ou Industriais de Guarujá; 
e) 01 (uma) Instituição Representativa de Associações 
de Bairro, com comprovada atuação de no mínimo de 
2 (dois) anos;
f) 03 (três) Instituições Representativas de ONG’s Ambien-
tais, com sede ou atuação comprovada, de no mínimo 2 
(dois) anos no Município de Guarujá.
Comunica que estão abertas, no período de 05.06.2019 
a 19.06.2019, as inscrições gratuitas para cadastramento 
das instituições interessadas em integrar o COMDEMA, 
sendo obrigatório, no ato do credenciamento, a apresen-
tação dos seguintes documentos:
1 - Relatório das Atividades do Último Biênio;
2 - Comprovação de Atuação na Cidade, por no mínimo 2 anos;
3 - Estatuto Social e suas alterações;
4 - Ata de Fundação;
5 - Ata de Eleição e/ou posse da atual diretoria;
6 - Oficio com Requerimento de Cadastramento, endereçado 
ao presidente do COMDEMA.
O cadastramento deverá ser realizado na Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente- SEMAM, no horário das 10 h às 12h 
e das 15h às 17h, na Avenida Santos Dumont n° 640 - 2° 
andar- sala 31 - Santo Antônio, Guarujá/SP. 
As instituições que forem habilitadas comporão o Cadastro 
Geral de Instituições Ambientalistas- CAGIA, de acordo com 
os Anexos I e II desta Portaria podendo, assim, participar 
do processo eleitoral dos membros do COMDEMA.

Guarujá, 04 de Junho de 2019.
SIDNEI ARANHA

Presidente do COMDEMA
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Secretário Executivo do COMDEMA 

ANEXO I
CAGIA (Cadastro Geral das Instituições Ambientalistas) 

- COMDEMA
Nome da Instituição: ________________________
Documentos necessários:
1 - Relatório das Atividades do Último Biênio;
2 - Comprovação de Atuação na Cidade, por no mínimo 
2 anos;
3 - Estatuto Social e suas alterações;
4 - Ata de Fundação;
5 - Ata de Eleição e/ou posse da atual diretoria;
6 - Ofício com Requerimento de Cadastramento, endereçado 
ao presidente do COMDEMA.
O cadastramento será gratuito e, somente efetuado na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMAM, no horário 
das 10 h às 12h e das 15h às 17h, na Avenida Santos Du-
mont n° 640 - 2° andar- sala 31 - Santo Antônio, Guarujá/SP. 

ANEXO II
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTAÇÃO DO CAGIA (Cadastro Geral 
das Instituições Ambientalistas) - COMDEMA

Recebi nesta data a inscrição da entidade supracitada 
sob o n°____ para compor o Cadastramento Geral das 
Instituições Ambientalistas (CAGIA) onde, após análise  
e deferimento da documentação, poderá participar do 
processo eleitoral do COMDEMA.   

Guarujá, ___ de _________ de 20__.
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Secretário Executivo - COMDEMA
Prontuário n.º 14.445

CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Edital de Convocação para Reunião Ordinária 
O Sr. Lourival De Pieri, Presidente do Conselho Municipal de 
Turismo de Guarujá – COMTUR Biênio 2018/2020, convoca 
os membros do conselho para a Reunião Ordinária, que será 
realizada no dia 6 de junho de 2019, no Casa Grande Hotel 
– Av. Miguel Estéfano nº 1001 – Enseada – Guarujá – SP., 
às 16 horas em primeira chamada e às 16h15 em segunda 
chamada cumprindo a seguinte ordem do dia: 
1 – Expediente:
a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;
b) Leitura de documentos protocolados.
2 – SIGESTur - Projeto Piloto - Guarujá - 2019;
3 – 10º Festival Gastronômico de Guarujá  2019 – Sonia 
Teixeira;
5 – Assuntos gerais: Fun Fly - 85º Ano da Emancipação 
Política de Guarujá.

Áurea Penteado
Secretária Executiva

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
Biênio 2018/2020

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2017 T.A 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 76/2019
CONTRATANTE: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
CONTRATADA:  CONAM – CONSULTORIA EM ADMINIS-
TRACAO MUNICIPAL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para licenciamento 
de programas de computador compostos por módulos 
integrados para atender às áreas orçamentária, contábil 
e financeira, compras e pregão presencial, contratos, al-
moxarifado, bens patrimoniais, e transparência/acesso à 
informação. Resolvem as partes prorrogar o contrato por 
mais 12 (doze) meses, no valor total de R$ 188.838,36 
(cento e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e oito reais e 
trinta e seis centavos), correndo as despesas por conta da 
dotação orçamentária nº. 29.01.00.09.122.4006.2.200.3.
3.90.40.01. Os serviços ora contratados serão diretamente 
acompanhados e fiscalizados pelo Analista Previdenciário 
de Suporte, Sr. Sávio Rangel Sabino, que zelará pelo fiel 
cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, 
nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93. Data 
da assinatura: 21 de maio de 2019.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DE12 QUARTA-

FEIRA
5.6.2019

Guarujá almeja primeiras colocações 
nos Jogos Regionais do Idoso ( JORI)

Com 110 atletas, Cidade disputará em modalidades como natação, bocha, vôlei, entre outras

TERCEIRA IDADE

Guarujá terá  um grande 
desafio esportivo este 
mês, com a disputa 

dos Jogos Regionais do Idoso 
(JORI). Organizado pela Secre-
taria de Esportes do Estado 
de São Paulo, o evento ocorre 
desde esta terça-feira (4) na 
cidade de Itapecerica da Serra. 
O torneio se estende até o dia 
9 deste mês. 

Em 2018, Guarujá terminou 
a competição com o 12º lugar do 
ranking geral. Contudo, agora a 
meta é obter uma classificação 
ainda melhor. É o que aponta 
o diretor de Terceira Idade da 
Secretaria de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel) de Guarujá. “A 
expectativa é a melhor possí-
vel. A nossa ideia é ficar entre os 
10 primeiros, para que a gente 
possa desta forma continuar 
avançando”, ressaltou.

A delegação guarujaense 
é composta por 120 pessoas, 
sendo 110 atletas e 10 inte-
grantes da comissão técnica. 
Coordenados pelos professo-
res Erenilza Sanches “Usa” e 
Silvio Luiz Cardoso, eles com-
petirão em modalidades como 
coreografia, atletismo, bocha, 
natação, dama, xadrez e vô-
lei. Nesta última, inclusive, o 
grupo busca o terceiro ouro 
consecutivo na categoria para 
mulheres de 70 anos e acima. 
Todas as demais modalidades 
também contam com subdivi-
sões de faixa etária. 

O vice-prefeito de Guarujá 
e secretário de Educação, Es-
porte e Lazer (Sedel) comenta 
que não falta disposição para 
a equipe da Cidade. “Eles tem 
muita garra e disposição. Além 
disso, quero destacar que os 

professores também exercem 
um papel importante na ro-
tina desses atletas, por meio 
de uma preparação constan-
te, motivando cada vez mais 
esses nossos jovens atletas da 
melhor idade”. 

JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 

Guarujá conquista vaga para as finais no futebol
O time de futebol da Secre-

taria de Educação, Esporte e 
Lazer de Guarujá (Sedel) se 
classificou para as finais da 
36ª edição dos Jogos Abertos 
da Juventude. O resultado  foi 
obtido após a Cidade derrotar 
Iguape pelo placar de 3 a 1 no 
dia 26 de maio. A partida foi 
realizada no Centro Social Ur-
bano de Registro, sendo esta 
válida pelo último jogo da fase 
regional da competição. 

Em etapas anteriores, Gua-
rujá superou Praia Grande, São 
Vicente, Cubatão e Itanhaém. 
Agora, o time se prepara para re-
presentar a Baixada Santista e o 
Vale do Ribeira no evento estadu-

ABERTURA OFICIAL
A cerimônia de abertura acontece nesta quarta-feira (5), às 13 
horas, no Centro Poliesportivo Antônio Baldusco (Itapecerica da 
Serra). A delegação do Guarujá contará com o apoio e a torcida da 
primeira-dama e presidente do Fundo Social.

al. A fase final será em Marília, 
entre os dias 14 e 22 deste mês.

Marcello Ferraz dos Santos, 
professor e treinador da Sedel e 
técnico da equipe, aponta que o 

êxito é possível. “Confio muito 
nesse grupo. Acredito que nós 
podemos voltar de lá com meda-
lha. Treinamos na praia quando 
não conseguimos campo. A gen-

te não deixa de trabalhar. Não 
tendo campo, fazemos treino fí-
sico ou musculação”, ressaltou. 

O elenco é composto pe-
los jogadores Carlos Eduardo, 
Christopher Ribeiro, Felipy Ga-
briel, Gabriel da Costa, Gabriel 
Nascimento, Giovani Borges 
Bianchi, Iago Ariel, Isac Perei-
ra, João Felipe, João Fernando 
Garcia, Kaue de Souza, Kaylon 
Rodrigues, Luis Henrique Ram-
pazo, Luiz Gustavo Ferreira, 
Marcos da Rocha, Mario Henri-
que, Matheus Mendes, Nicolas 
Bernardo, Paulo Augusto, Pe-
dro Luiz, Pedro Ramos Salgado, 
Pedro Teixeira, Ramon Nunes, 
Thallys Freire Guimarães e Za-

queu Rodrigues. 
Já a comissão técnica, por 

sua vez, também conta com o 
massagista Carlos Eduardo Sou-
za e o auxiliar técnico Jorge Luiz 
Fernandes Castilho “Buiu”.

O vice-prefeito de Guarujá 
e titular da Sedel vê a classifi-
cação da equipe com bastante 
entusiasmo. “Tenho certeza de 
que o nosso time vai demons-
trar muita raça em campo, que 
culminará com um ótimo re-
sultado para os Jogos Abertos. 
Guarujá é um celeiro de gran-
des talentos, não só no futebol, 
mas em diversas modalidades, 
que elevam o nome da Cidade”, 
declarou.
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