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Estudantes recebem 
vacina contra o HPV

PÁGINA 4

A vacinação contra o vírus HPV está sendo realizada 
desde o início deste mês em unidades da rede 
municipal onde os pais autorizaram a aplicação da 
dose. Ao todo, 2.195 alunos devem ser imunizados

SAÚDE

Posto de Salvamento 
é inaugurado 

em Pitangueiras
PÁGINA 3

SEGURANÇA

OPERAÇÕES URBANAS

O bairro Santa Cruz 
dos Navegantes 
recebeu as equipes 
da Secretaria 
de Operações 
Urbanas (Seurb) 
nesta semana. A 
Seurb executou 
capinação ao longo 
da Rua Orlando 
Botelho Ribeiro

Natal Iluminado: objetivo é transformar garrafas pet em lindos enfeites de Natal
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PÁGINA 5

Saiba como 
participar da oficina 

de garrafas pet
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Alunos do Projeto Eco Escola 
realizam mutirão de limpeza 
nesta segunda (10)

Feira da Sucata

Ação envolve cerca de 200 estudantes de cinco unidades da Rede Municipal de Ensino

PRAIA DE PITANGUEIRAS

Em apoio ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, co-
memorado no último dia 

5 de junho, os alunos do Proje-
to Eco Escola participarão nes-
ta segunda-feira (10), de um 
mutirão de limpeza na Praia 
de Pitangueiras, às 9 horas. No 
total, 200 estudantes da rede 
municipal estarão na ação.  A 
iniciativa é da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Sedel). 

O foco do mutirão será o 
recolhimento de lixo, agindo 
como um método de cons-
cientização entre as escolas 
que fazem parte do projeto. 
Os alunos sairão da Praça dos 
Expedicionários até a altura 
do Morro do Maluf.

Com 40 alunos cada, as es-
colas municipais participantes 
são: EM Maria Regina dos San-
tos Claro (Sítio Conceiçãozinha), 
EM Vereador Ary Silva Souza 
(Jardim Mar e Céu), EM Profes-

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Acelga com cenora ralada, arroz, feijão, 
almôndegas ao sugo, macarronada, 
salada de frutas e suco de maracujá  

Salada de alface, arroz, feijão, picado 
misto (toscana e frango), batata ao 
forno, maçã e suco de pêssego

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

restaurante

menu
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A Escola Municipal Constantino 
Michaello Conde, na Vila Zilda, 
realizou na quarta-feira (5), Dia 
Mundial do Meio Ambiente, uma 
Feira da Sucata. A ação tem o 
intuito de incentivar a reciclagem 
na região e já acontece na unidade 
há aproximadamente cinco anos. 
São utilizadas caixas de papelão, 
garrafas pet e latinhas de metal, para 
a criação de brinquedos, motivando 
os moradores a reutilizarem objetos 
descartáveis e despertarem para 
novas formas de geração de renda

DIA DO MEIO AMBIENTE

expediente
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DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34
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rquivo/P

M
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sora Maria Aparecida de Araújo 
(Morrinhos II), EM Professora 
Lúcia Flora dos Santos (Jardim 
Progresso) e EM Sérgio Pereira 
Rodrigues (Cidade Atlântica).

PROJETO ECO ESCOLA
Trabalha a educação ambiental e sustentabilidade com os mais 
variados temas e ações, sendo criadas e executadas pelos alunos. 
Os objetivos envolvem o encorajamento de ações estimulando os 
alunos a participarem dos processos de gestão ambiental; estimular 
o desenvolvimento de lideranças jovens locais, entre outros.
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Praia de Pitangueiras ganha 
novo Posto de Salvamento

Defesa Civil de Guarujá recebe 
a visita de alunos da USP

Durante a 
temporada, o local 
será um ponto de 
apoio para no mínimo 
10 guarda-vidas

A Praia de Pitangueiras, 
uma das mais frequen-
tadas de Guarujá, ga-

nhou um novo Posto de Sal-
vamento. Localizado entre a 
Ilha da Pombeva e o Morro da 
Campina, o Posto 6 represen-
ta mais um investimento em 
segurança concretizado pela 
Prefeitura de Guarujá. A ceri-
mônia de inauguração aconte-
ceu na última quinta-feira (6).

“Valorizar e investir no Cor-
po de Bombeiros representa 
investir em vidas. A Prefeitu-
ra demonstra mais uma vez o 
cuidado e o respeito com os 
munícipes e turistas de Gua-
rujá”, declarou o secretário de 
Defesa e Convivência Social de 
Guarujá. 

A unidade foi construída 
em parceria com o governo es-
tadual, por meio de convênio 

Neste sábado (8), às 10 horas, a Defesa Civil de Guarujá (Rua Manoel Francisco, 219 – Santo An-
tônio) recebe 30 alunos do curso de Geociências e Educação Ambiental da USP. Durante a visita, 
eles vão conhecer as áreas de risco geológico e trocar informações com os técnicos. Participam 
também do encontro, professores do Instituto de Geociências da USP.

SEGURANÇA

INTERCÂMBIO

do Município com o Departa-
mento de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios Turís-
ticos (Dadetur), que garantiu o 
repasse de pouco mais de R$ 
400 mil para a obra.

Para o comandante do Gru-
pamento de Bombeiros Maríti-
mos (Gbmar), tenente-coronel 
Diniz Filho, é uma valorização 
da categoria. “É uma satisfação 
grande ver a inauguração des-

te posto. Primeiro, por estar 
muito bem localizado e dar 
plenas condições de trabalho. 
E na temporada será um ponto 
de apoio para, no mínimo, 10 
guarda-vidas bem como para 
as pessoas que serão atendi-
das”, afirmou o comandante 
agradecendo o empenho da 
administração municipal.

O equipamento conta com 
dois pavimentos, sendo que no 

térreo fica a sala de equipa-
mentos dos salva-vidas, copa 
e sanitários. No andar superior 
fica o espaço multiuso e a torre 
de observação.

“Em uma cidade turística a 
segurança é um dos itens mais 
importantes e esta obra vem 
responder ao desejo da Prefei-
tura e do Corpo de Bombeiros”, 
enfatizou o secretário de Infra-
estrutura e Obras de Guarujá.

Fotos Helder Lima
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Devem se vacinar contra o HPV as meninas que tenham 
entre 9 e 14 anos, e os meninos de 11 a 14 anos

Guarujá vacina alunos 
da rede municipal 
contra o HPV

Programação contempla os alunos dentro do público-alvo, que contam com autorização dos pais

Guarujá deu início a mais 
uma importante ação 
de promoção à saúde, 

em algumas escolas da rede 
municipal. Trata-se da vaci-
nação contra o vírus HPV, que 
acontece desde o último dia 
3, somente nas unidades em 
que os pais já autorizaram a 
aplicação da dose no público 
alvo. No total, serão aplicadas 
2.195 doses em ação de par-
ceria entre as secretarias de 
Saúde e de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel).

A iniciativa já passou pelas 
escolas municipais: EM Glads-
ton Jafet (Vila Ligya), EM Luci-
mara de Jesus Vicente (Santa 
Rosa), EM Ivonete Silva Câma-

ra (Jardim Conceiçãozinha), 
EM Franklin Delano Roosevelt 
(Jardim Boa Esperança), EM 
Myriam Terezinha (Jardim Boa 
Esperança), EM Napoleão Ro-
drigues Laureano (Jardim Ma-
ravilha), EM 1º de Maio (Jardim 
Boa Esperança) e EM Angelina 
Daige (Vila Áurea). A programa-
ção vai até o dia 14 deste mês. 

Devem se vacinar contra o 
HPV, as meninas que tenham 
entre 9 e 14 anos, e os meni-
nos, de 11 a 14 anos. Segundo 
a enfermeira da Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de 
Saúde, “esta é uma intensifica-
ção da vacinação, pois facilita 
o acesso da população à dose e 
reforça a importância da pre-

venção. Agradecemos ainda 
as orientadoras educacionais, 
graças ao empenho delas esse 
trabalho está sendo realizado”.  

Por outro lado, aquelas 
crianças e adolescentes, den-
tro da faixa etária e que ain-
da não se vacinaram contra a 
doença, podem procurar uma 
das Unidades Básicas (UBS) ou 
de Saúde da Família (Usafas) 
da Cidade, das 9 às 15 horas. 
A vacinação nas escolas faz 
parte do Programa Saúde na 
Escola (PSE), desenvolvido 
pela Prefeitura e que visa le-
var prevenção e orientações 
sobre infecções sexualmente 
transmissíveis e demais ques-
tões de saúde.

SAÚDE

Confira o cronograma 
nas demais escolas:

10/06 - EM Afonso Nunes, EM 
Benedito Cláudio
11/06: EM Benedita Blac e EM 
Mário Cerqueira
12/06: EM Ary Silva Souza
13/06: EM Almeida Júnior, EM 
Maria Aparecida de Araújo, 
EM Maria Aparecida Ramos 
Camargo e EM Francisco 
Figueiredo

SOBRE O HPV
O vírus do HPV infecta a 

pele e as mucosas, podendo 
causar verrugas ou lesões 
percursoras de câncer, como 
o de colo de útero, gargan-
ta ou ânus. O nome  é uma 
sigla inglesa para papiloma 
vírus humano, e cada tipo de 
HPV pode causar lesões em 
diferentes partes do corpo.
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No local será montado um espaço vivencial de trânsito com veículos e sinalizações

Oficina apresenta principais 
técnicas de reaproveitamento 
de garrafas pet em exemplos 
de enfeites natalinos

Fundo Social promove 
oficina de garrafas pet

Projeto de educação para o trânsito 
estará em Morrinhos neste domingo (9)

Trabalhos são realizados todas as sextas-feiras

Transformar garrafas Pet 
em lindos enfeites de 
Natal. Este é o objetivo 

do projeto Natal Iluminado, do 
Fundo Social de Solidarieda-
de (FSS) de Guarujá. Além da 
campanha de arrecadação das 
garrafas, agora a ação ganha 
uma oficina aberta ao público.

 A iniciativa vai funcionar 
na sede do FSS (Rua Cavalheiro 
Nami Jafet, 549 - Centro) todas 
as sextas-feiras, das 9h30 às 12 
horas e das 13h30 às 16h30. A 
oficina apresenta as principais 
técnicas de reaproveitamento 
de garrafas pet em exemplos 
práticos de construção de en-
feites natalinos.

Durante a oficina, os volun-
tários vão aprender a criar pe-
ças que servirão para montar 
a decoração de Natal do seu 
bairro e também colaborar 
com o projeto.

NATAL ILUMINADO

CONSCIENTIZAÇÃO

NATAL ILUMINADO
O projeto visa arrecadar garrafas Pet para a confecção 

dos enfeites de Natal que irão decorar a Cidade. A ação 
tem parceria das secretarias de Meio Ambiente (Semam) 
e Educação, Esporte e Lazer (Sedel). O projeto desperta 
a consciência ambiental. Estima-se que uma garrafa pet 
demora 400 anos para se decompor.

Com o objetivo de levar no-
ções de segurança no trânsito 
para as crianças, a Diretoria de 
Trânsito e Transporte Públi-
co (Ditran) de Guarujá realiza 
neste domingo (9) o projeto 
Educação para o Trânsito, no 

bairro Morrinhos. 
A atividade acontece das 9 

às 14 horas, na Praça Mário 
Covas (Av. Antenor Pimentel, 
1473 - Morrinhos I). A iniciati-
va é da Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Sedecon).

No local será montado um 
espaço vivencial de trânsito 
com veículos, semáforo, ra-
dar e outras sinalizações. A 
atividade contará com mo-
nitores e educadores para o 
trânsito.

Fotos R
aquel C

axilé
D

iv
ul

ga
çã

o



6 SÁBADO
8.6.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

 

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

Portaria N.º 664/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 135/2012 e 
suas posteriores alterações, e de acordo com os incisos I e II do artigo 37 
da Constituição Federal;

R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos constantes do Anexo Único da presente portaria, 
aprovados e classificados no Concurso Público n.ºs 001/2018, conforme 
Processos Administrativos nºs. 13249/2019 e 777/2019, para exercerem 
os respectivos cargos indicados, de provimento efetivo, de acordo com a 
Lei Complementar n.º 135, de 04 de abril de 2012, e alterações.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 07 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM/GP3”
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ANEXO ÚNICO
I – CARGO: INSPETOR DE ALUNOS

Classificação Nome do Candidato Pront
5º EDSON FERNANDES OLIVER 21.718 

II – CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Classificação Nome do Candidato Pront

5º MARCELO ANTONIO CAMISA 21.717

ERRATA
PORTARIA N.º 663/2019 de 06/06/2019

Na Portaria n.º 663/2019 de 06 de junho de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Município, Edição n.º 4209, de 07 de junho de 2019, 
onde se lê:
“Pront. 14.271 ....”.
leia-se:
“Pront. 13.890....”.

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
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 per-
manentes da CLT, pelos ocupantes de cargos em comissão, Secretários 
Municipais, Vice-Prefeito, Prefeito e servidores contratados temporaria-
mente 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 anu-
almente 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, INCLUSIVE 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Municipal de Administração – ADM, convoca a candidata abaixo 
relacionada, aprovada em Concurso Público Edital nº.001/2018 – AS-
SISTENTE ADMINISTRATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e 
suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Administrativo 
Nº.3971/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DA CONCURSADA
81º. 039890  SHEILA AFONSO MATSUDA

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a saber: 11, 12 e 13/06/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto ao Recursos 
Humanos (térreo – sala 12), da Prefeitura Municipal – Paço Raphael Vitiello, 
sito a Av. Santos Dumont, nº.640, Bairro de Santo Antônio – Guarujá,  sendo 
que nos dias 11 e 13/06/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 
12/06/2019 (4ª. feira), das 14 às 16h, para fins de processo admissional.

Guarujá, 06 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Municipal de Administração – ADM, convoca o candidato abaixo 
relacionado, aprovado em Concurso Público Edital nº.001/2018 – GEÓLOGO 
– LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que 
foi decidido no Processo Administrativo Nº.38089/2018 – SEDECON:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
2º. 035789 GABRIEL GALVANESE KUHLMANN

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a saber: 11, 12 e 13/06/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto ao Recursos 
Humanos (térreo – sala 12), da Prefeitura Municipal – Paço Raphael Vitiello, 
sito a Av. Santos Dumont, nº.640, Bairro de Santo Antônio – Guarujá,  sendo 
que nos dias 11 e 13/06/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 
12/06/2019 (4ª. feira), das 14 às 16h, para fins de processo admissional.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Administração – ADM, convoca os candidatos abaixo relacio-
nados, aprovados em Concurso Público Edital nº.001/2018 – INSPETOR DE 
ALUNOS – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, conforme 
o que foi decidido no Processo Administrativo Nº.16651/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
6º. 037986  Carlos Eduardo Vivan Clarizia
7º. 052742  Afonso Henrique dos Santos

Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis, a saber: 11, 12 e 13/06/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto 
ao Recursos Humanos (térreo – sala 12), da Prefeitura Municipal – Paço 
Raphael Vitiello, sito a Av. Santos Dumont, nº.640, Bairro de Santo Antô-
nio – Guarujá,  sendo que nos dias 11 e 13/06/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 
09h às 11h., e no dia 12/06/2019 (4ª. feira), das 14 às 16h, para fins de 
processo admissional.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Mun. de Administração – ADM, convoca os candidatos abaixo relacionados 
em Cadastro Reserva, aprovados em Processo Seletivo Edital nº.001/2017 
– SEDUC – PEB III – CIÊNCIAS – Contratação Temporária pelo Regime Jurí-
dico Administrativo,  sem vínculo trabalhista ou estatutário, nos termos dos 
artigos 600 a 605, da Lei Complementar Nº.135/2012 e suas alterações, 

conforme o que foi decidido no Processo Administrativo nº.15314/2019, 
Ofício nº.1672/19 – SEDEL, para tomar ciência das aulas à disposição:

CLASSIF. Nº. INSCR. NOME DO SELECIONADO
74º. 001931 ROBERTA DE DEUS CARVALHAL
76º. 001732 MARCELO FERREIRA GODINHO
77º. 002368 ROBERTA PEREIRA F. RODRIGUES
79º. 001182 JULIANA MELLO F. DE BARROS
80º. 002705 JOYCE DA SILVA MENDES

NECESSIDADE=01     CONVOCADOS=05
Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no dia 12/06/2019 
(4ª. feira), junto a Prefeitura Municipal de Guarujá – Paço Raphael Vitiello – 
SEDEL (1º. andar – sala 20 – Multimídia), sito a Av. Santos Dumont, nº.640, 
bairro de Santo Antônio, munidas necessariamente de original e cópia do 
Documento de Identidade e Diploma que as habilitem à disciplina indicada, 
para fins de contratação. Observando a disciplina e o horário abaixo descrito: 
PEB III – CIÊNCIAS...............10h.
As aulas à disposição para atribuição, serão oferecidas obedecendo a 
ordem de classificação no cadastro reserva.
Na hipótese de serem atribuídas todas as aulas disponíveis, as professoras 
não contempladas voltarão para o cadastro reserva, na ordem de classifi-
cação aguardando por nova oportunidade.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Mun. de Administração – ADM, convoca os candidatos abaixo relacionados 
em Cadastro Reserva, aprovados em Processo Seletivo Edital nº.001/2017 
– SEDUC – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA – Contratação Temporária pelo 
Regime Jurídico Administrativo,  sem vínculo trabalhista ou estatutário, 
nos termos dos artigos 600 a 605, da Lei Complementar Nº.135/2012 e 
suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Administrativo 
nº.15314/2019, Ofício nº.1672/19 – SEDEL, para tomar ciência das aulas 
à disposição:

CLASSIF. Nº. INSCR. NOME DO SELECIONADO
177º. 001622 MONICA LIZ MENEGHETTI
179º. 002006 DOMINGOS PEDRO R. DA SILVA
180º. 002527 CRISTINA COSTA SILVA
182º. 000053 EMANUEL DE CAMPOS PEREIRA
183º. 002643 VINICIUS DE SOUSA MEDEIROS
184º. 002076 RAPHAEL RUFINO M. DA SILVA
185º. 002595 ROSEANE AP. DOS SANTOS DIAS
186º. 001992 JULIANA CRISTIANE DA COSTA

NECESSIDADE=01     CONVOCADOS=08
Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no dia 12/06/2019 
(4ª. feira), junto a Prefeitura Municipal de Guarujá – Paço Raphael Vitiello – 
SEDEL (1º. andar – sala 20 – Multimídia), sito a Av. Santos Dumont, nº.640, 
bairro de Santo Antônio, munidas necessariamente de original e cópia do 
Documento de Identidade e Diploma que as habilitem à disciplina indicada, 
para fins de contratação. Observando a disciplina e o horário abaixo descrito: 
PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA...............10h30min.
As aulas à disposição para atribuição, serão oferecidas obedecendo a 
ordem de classificação no cadastro reserva.
Na hipótese de serem atribuídas todas as aulas disponíveis, as professoras 
não contempladas voltarão para o cadastro reserva, na ordem de classifi-
cação aguardando por nova oportunidade.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP - fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Mun. de Administração – ADM, convoca os candidatos abaixo 
relacionados em Cadastro Reserva, aprovados em Processo Seletivo Edital 
nº.001/2017 – SEDUC – PEB III – GEOGRAFIA – Contratação Temporária 
pelo Regime Jurídico Administrativo,  sem vínculo trabalhista ou estatutário, 
nos termos dos artigos 600 a 605, da Lei Complementar Nº.135/2012 e 
suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Administrativo 
nº.15314/2019, Ofício nº.1672/19 – SEDEL, para tomar ciência das aulas 
à disposição:

CLASSIF. Nº. INSCR. NOME DO SELECIONADO

65º. 001413 RICARDO ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
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66º. 001867 IRENE FERREIRA DOS SANTOS
67º. 001369 SUELI MOREIRA SANTOS DE SOUSA
09º. 001983 PAULO ROBERTO S. DE OLIVEIRA
10º. 002890 JOÃO HENRIQUE CARDIA MAZETTI
12º. 001349 ANDERSON RICARDO DA S. RIBEIRO
15º. 002201 FABIO DE MACEDO ARIMURA
18º. 001426 MAYTHE BUENO RIBEIRO
01º. 001883 SUZANNE DE CAMPOS PEREIRA
05º. 002935 DANILO HENRIQUE MALVEZI
03º. 002142 RENATA MIGUEL FERRARI
24º. 001358 NURCI BRITO DOS SANTOS CORDEIRO
25º. 000044 LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ SIQUEIRA
26º. 001166 LEANDRO DE AZEVEDO BITTENCOURT
31º. 001456 LUANA DE PADUA S. E FIGUEIREDO

NECESSIDADE=03     CONVOCADOS=15
Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no dia 12/06/2019 
(4ª. feira), junto a Prefeitura Municipal de Guarujá – Paço Raphael Vitiello – 
SEDEL (1º. andar – sala 20 – Multimídia), sito a Av. Santos Dumont, nº.640, 
bairro de Santo Antônio, munidas necessariamente de original e cópia do 
Documento de Identidade e Diploma que as habilitem à disciplina indicada, 
para fins de contratação. Observando a disciplina e o horário abaixo descrito: 
PEB III – GEOGRAFIA...............11h.
As aulas à disposição para atribuição, serão oferecidas obedecendo a 
ordem de classificação no cadastro reserva.
Na hipótese de serem atribuídas todas as aulas disponíveis, as professoras 
não contempladas voltarão para o cadastro reserva, na ordem de classifi-
cação aguardando por nova oportunidade.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Mun. de Administração – ADM, convoca os candidatos abaixo 
relacionados em Cadastro Reserva, aprovados em Processo Seletivo Edital 
nº.001/2017 – SEDUC – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA – Contratação 
Temporária pelo Regime Jurídico Administrativo,  sem vínculo trabalhista 
ou estatutário, nos termos dos artigos 600 a 605, da Lei Complementar 
Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo 
Administrativo nº.15314/2019, Ofício nº.1672/19 – SEDEL, para tomar 
ciência das aulas à disposição:

CLASSIF. Nº. INSCR. NOME DO SELECIONADO
82º. 000014 FERNANDA DO N. GUIMARÃES
83º. 001344 MARJORY DE OLIVEIRA
84º. 001605 BRUNA DE OLIVEIRA
85º. 001712 FLAVIANA ALBINO MENEZES
86º. 001726 ANA CLÁUDIA O. DE ALMEIDA
87º. 002161 CAMILA CRISTINA F. DA CUNHA
88º. 002446 CAROLINE FERREIRA MORAES
89º. 001380 BETIJANE ROCHA DOS SANTOS
90º. 001673 FABIANA FERNANDES DE SOUZA
91º. 001690 MARIA VIEIRA DOS SANTOS
92º. 001258 LUCAS LARA DA PAIXÃO
93º. 001223 MARIA AP. MENDONÇA DE SOUZA

NECESSIDADE=02     CONVOCADOS=12
Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no dia 12/06/2019 
(4ª. feira), junto a Prefeitura Municipal de Guarujá – Paço Raphael Vitiello – 
SEDEL (1º. andar – sala 20 – Multimídia), sito a Av. Santos Dumont, nº.640, 
bairro de Santo Antônio, munidas necessariamente de original e cópia do 
Documento de Identidade e Diploma que as habilitem à disciplina indicada, 
para fins de contratação. Observando a disciplina e o horário abaixo descrito: 
PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA...............09h.
As aulas à disposição para atribuição, serão oferecidas obedecendo a 
ordem de classificação no cadastro reserva.
Na hipótese de serem atribuídas todas as aulas disponíveis, as professoras 
não contempladas voltarão para o cadastro reserva, na ordem de classifi-
cação aguardando por nova oportunidade.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP - fagm

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019
Técnica e Preço 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA PARA ELABORAÇÃO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, ORTOFOTOCAR-
TAS NA ESCALA DE 1:1.000, ELABORAÇÃO DO MAPA URBANO BÁSICO 
DIGITAL, GEOCODIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE 
VALORES E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DO CADASTRO 
TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO PARA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 
DE GUARUJÁ.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
sitewww.guaruja.sp.gov.br,através do link “Serviços Online” / “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações (me-
diante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução) 
sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, 
no período de 12 de junho de 2019 até 26 de julho de 2019. O paga-
mento deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. As visitas técnicas poderão ocorrer até 26 de 
julho de 2019, (não sendo obrigatório). Os demais atos que necessitarem 
de publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do 
Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII 
e Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site da Prefeitura.
Os envelopes nos. 1, 2 e 3 serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações, no dia 29 de julho de 2019 até as 09h30m, quando se dará 
a abertura da sessão pública.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS VISANDO A CONCESSÃO DO 
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB em 

PRÓPRIOS PÚBLICOS da PREFEITURA DO GUARUJÁ.
Ficam convocados os MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A CONCESSÃO DE AUTO DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 
do Guarujá, em conformidade com o Decreto nº 13068 de 26.03.2019 
os membros da Comissão Especial a comparecerem a sala 30 (trinta) – 
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO GUARUJÁ -, Paço Municipal “Raphael 
Vitiello”, segundo andar, situada à Av. Santos Dumont, 800 Bairro Santo 
Antônio, CEP 11432-502, Telefone: 013 3308-7000, no dia 10 (Dez) de 
junho de 2019, às 09h30min (nove horas e trinta minutos) em primeira 
chamada, e às 10h00 (dez horas) em segunda chamada, para deliberarem 
a seguinte ordem do dia:
• Deliberar sobre os procedimentos atinentes ao setor de Tecnologia da 
Comunicação, referente a obtenção do AVCB;
• Deliberar sobre os procedimentos visando o andamento dos processos 
junto CBPMESP;
• Deliberar sobre as providencias relativas a obtenção do certificado digital, 
tipo A3, armazenado em Token com validade de três anos;
• Deliberar sobre o andamento da criação oficial do setor para a centralização 
das informações pertinentes;
• Deliberar sobre quais são as atribuições  pertinentes aos gestores dos 
próprios quanto a gestão de manutenção dos sistemas de proteção contra 
incêndio;
• Deliberar sobre a existência da comissão das Brigadas Contra Incêndio;
• Deliberar sobre os itens a serem solucionados apresentados na reunião 
anterior.
• Deliberar sobre as correspondências emitidas e recebidas;
• Assuntos gerais;
• Deliberações desta Comissão.

Guarujá, 5 de junho de 2019.
Gerson Viana da Silva

Presidente

DESPACHO
Processo Administrativo nº 33731/71137/2018
Pregão Presencial nº 14/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de inseticida e raticida, para uso 
na Unidade de Vigilância a Zoonoses da Prefeitura Municipal de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licita-
tório e considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e 
julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das 
empresas abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA 
(75% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

03 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA R$ 12,52
(doze reais e cinquenta e dois centavos)

PROPOSTA INTEGRAL
(100% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA R$ 49,72
(quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)

02 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA R$ 31,68
(trinta e um reais e sessenta e oito centavos)

04 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA R$ 62,50
(sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

05 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA R$ 122,10
(cento e vinte e dois reais e dez centavos)

II – Item 03 (Cota reservada para MEI/ME/EPP – 25% do quantitativo): 
FRACASSADO;
III - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;
IV– Publique-se.

Guarujá, 08 de Maio de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Processo Administrativo nº 6895/942/2018
Pregão Presencial nº 16/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, para atender o Centro de 
Referência em Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia – CROOF 
do Município de Guarujá.
I – A vista dos elementos de convicção que instruem o processo licita-
tório, e considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e 
julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das 
empresas abaixo: 

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 CIRÚRGICA IZAMED LTDA
R$ 3.780,00

(três mil, setecentos e 
oitenta reais)

R$ 7.560,00
(sete mil, quinhentos e 

sessenta reais)

02 CENTRO CATARINENSE DE APOIO 
A AUDIÇÃO – EIRELI

R$ 20.200,00
(vinte mil e duzentos reais)

R$ 20.200,00
(vinte mil e duzentos reais)

03 CENTRO CATARINENSE DE APOIO 
A AUDIÇÃO – EIRELI

R$ 22.170,00
(vinte e dois mil, cento e 

setenta reais)

R$ 22.170,00
(vinte e dois mil, cento e 

setenta reais)

04 CIRÚRGICA IZAMED LTDA
R$ 6.260,00

(seis mil, duzentos e 
sessenta reais)

R$ 6.260,00
(seis mil, duzentos e 

sessenta reais)

05 CIRÚRGICA IZAMED LTDA
R$ 5.565,00

(cinco mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais)

R$ 5.565,00
(cinco mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais)

06
MAGNA MEDICA COMERCIO 

DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

R$ 22.185,00
(vinte e dois mil, cento e 

oitenta e cinco reais)

R$ 22.185,00
(vinte e dois mil, cento e 

oitenta e cinco reais)

07
MAGNA MEDICA COMERCIO 

DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

R$ 6.165,00
(seis mil, cento e sessenta e 

cinco reais)

R$ 6.165,00
(seis mil, cento e sessenta e 

cinco reais)

08
LINHA MEDICA COMERCIO 

REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
LTDA

R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais)

R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos 

reais)

09 CIRÚRGICA IZAMED LTDA
R$ 3.375,00

(três mil, trezentos e setenta 
e cinco reais)

R$ 3.375,00
(três mil, trezentos e setenta 

e cinco reais)

10
MAGNA MEDICA COMERCIO 

DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

R$ 9.745,00
(nove mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais)

R$ 9.745,00
(nove mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais)

11
LINHA MEDICA COMERCIO 

REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
LTDA

R$ 22.650,00
(vinte e dois mil, seiscentos 

e cinquenta reais)

R$ 22.650,00
(vinte e dois mil, seiscentos 

e cinquenta reais)

12
LINHA MEDICA COMERCIO 

REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
LTDA

R$ 4.752,00
(quatro mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais)

R$ 4.752,00
(quatro mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais)

13 CENTRO CATARINENSE DE APOIO 
A AUDIÇÃO – EIRELI

R$ 42.960,00
(quarenta e dois mil, 

novecentos e sessenta 
reais)

R$ 42.960,00
(quarenta e dois mil, 

novecentos e sessenta 
reais) 

II - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;
III – Publique-se.

Guarujá, 22 de maio de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 180/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº. : 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 9229/186070/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: R&W PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPO-
GRAFIA EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de le-
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vantamento planialtimétrico referente projeto de macrodrenagem do Rio 
do Meio, no Município de Guarujá, Estado de São Paulo, no valor global 
de R$ 243.607,20 (duzentos e quarenta três mil, seiscentos e sete reais 
e vinte centavos); As despesas decorrentes da contratação, objeto desta 
licitação, correrão a conta dos recursos consignados no orçamento vigente, 
conforme segue: 
Órgão: 25.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.
Elementos de despesa: 4.4.90.51.00
Os recursos serão provenientes de convênio com o Governo Federal, 
através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CT. Nº 0503254 – DV nº 23, 
FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, 
datada de 28/12/2018.
Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e fiscaliza-
dos pela Secretaria Municipal de Infraestrtura e Obras, que zelará pelo fiel 
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos 
do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93; Vigência de 06 (seis) meses, a 
partir da assinatura; Data da assinatura: 07/06/2019. 

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL
COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria 
de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 
– GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho 
de 2018, COMUNICA que no dia 09 de Junho de 2019, a via:  Av. Miguel 
Estefano, do Nº 4507 ao Nº 4600, Enseada – estará bloqueada ao tráfego 
de veículos das 06:00 h às 15:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 17185/2019.

Guarujá, 07 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria 
de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 
– GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho 
de 2018, COMUNICA que no dia 09 de Junho de 2019, a vias: A. Miguel 
Stéfano, entre a Praça Horácio Lafer até a Rua  Pará, Enseada  – estarão 
bloqueadas ao tráfego de veículos das 06:30h às 10:00; tudo conforme 
decidido no processo administrativo nº 15876/2019.

Guarujá, 05 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
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

COMUNICADO nº 16 - SEDEL
Cadastros novos e Recadastramentos nas Creches

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer torna público aos 
senhores pais ou responsáveis que no período de 1 a 20 de agosto de 
2019, estará recadastrando as crianças que estão na lista de espera dos 
Núcleos de Educação Infantil Municipais e nas Unidades Conveniadas, 
visando a atualização de dados e continuidade no interesse da vaga. Caso 
o recadastro não aconteça, a criança sairá automaticamente da lista de 
reserva, tendo que fazer novo cadastro. Durante este período não podem 
ocorrer novos cadastros;
Dia 25/06/2019 é o último dia para cadastros novos de crianças nas 
creches. O retorno para novos cadastros será em 03/09/19;
Para efetuar o recadastramento de 1 a 20 de agosto, os pais ou respon-
sáveis deverão comparecer ao Núcleo onde aguardam a vaga (local que 
fizeram o cadastro), de segunda à sexta-feira de acordo com o horário 
administrativo da Unidade, munidos de certidão de nascimento da criança, 
comprovante de residência, comprovante da inscrição, além de informar 
a situação atual de trabalho.

Caso o RECADASTRAMENTO não seja realizado no período de 01 a 
20/08/19, a criança será retirada da lista de cadastro.

       Guarujá, 27 de maio de 2019.
Rodrigo Pinto de Azevedo - Coordenador III

Gilda Maria Bressan dos Santos 
Diretoria de Planejamento e Vida Escolar

RENATO MARCELO PIETROPAOLO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

FINANÇAS
COMUNICADO N.º 001/SEFIN/2019

A Secretaria de Finanças do Município de Guarujá comunica aos Senhores 
Contribuintes que os requerimentos e documentos para os pedidos de 
Isenção de IPTU, Imunidade Tributária e/ou Isenção de Taxa de Remoção 
de Lixo para o exercício de 2020 deverão ser apresentados a partir de 
10/06/2019 na Coordenação de Receitas Territoriais – Paço Raphael 
Vitiello – Sala 11 - Térreo – Av. Santos Dumont, nº 640 – Santo Antônio, no 
horário das 10hs às 16hs TEL. (13) 3308-7000 RAMAIS 7655/7656/7657 
ou na Unidade de Atendimento ao Contribuinte   – Vicente de Carvalho -  à 
Rua Cunhambebe, nº 500 – Vila Alice, no horário das 10hs às 16hs – TEL. 
(13) 3342-5872 em conformidade com as disposições constantes na Lei 
Complementar nº 038/97, alterada pela Lei Complementar n.º 070/03, 
Lei Complementar n.° 215/2017, Lei Complementar n.º 182/2015 e 
esclarecendo que:
“As isenções deverão ser solicitadas através de requerimento instruído 
com as provas de cumprimento das exigências para a sua concessão, 
que deve ser apresentado até o último dia do mês de novembro de cada 
exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no ano seguinte”. (art.197 
da Lei Complementar n.º 038/97)”.
Requisitos Básicos: 
1. Aposentados, Pensionistas, Portadores de Deficiência (Física ou Mental), 
Ex-Combatentes ou Contribuintes com mais de 65 anos:
Possuir renda de até 05 salários-mínimos;
Possuir um único imóvel e nele residir;
Adimplente com Município de Guarujá até a data do pedido.
2. Desconto Feira Livre:
Adimplente com o Município de Guarujá até a data do pedido;
Possuir imóvel localizado em área de feira livre e nele residir.
3. Entidades Assistenciais (Imunidade Tributária e/ou Isenção de Taxa 
de Lixo) 
Entidades Desportivas sem fins lucrativos (Isenção de IPTU);

Não Distribuir seu patrimônio ou rendas, a qualquer título;
Aplicar seus recursos na manutenção das finalidades essenciais da ins-
tituição, no Brasil;
Utilização do imóvel conforme as atividades essenciais da instituição;
Manter documentação fiscal;
Adimplente com o Município de Guarujá até a data do pedido.
4. Entidades Religiosas (Imunidade Tributária):
Titularidade do imóvel;
Utilização do imóvel conforme atividades essenciais;
             Guarujá, 06 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário Municipal de Finanças

Desconto Feira Livre
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DESCONTO IPTU 2020

• O DESCONTO SÓ PODERÁ SER REQUERIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO 
DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O 
CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A 
MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Cópia simples da Cédula de Identidade ou da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH e do CPF/MF do requerente ao benefício;
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU do exercício anterior (Capa do 
carnê de IPTU), ou certidão que informe sobre os dados cadastrais do 
imóvel, sua localização e demais dados relativos a obrigação tributária 
para com o IPTU;
3. (   ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, caso mantenha débitos negociados desta forma;
4. (   ) Cópia do documento que comprove a sua condição de proprietário, ou 
possuidor à qualquer título do imóvel objeto do pedido de isenção (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda) para os casos em que 
o requerente não figure como proprietário no sistema da municipalidade;
5. (  ) Em caso de apresentação do pedido por procuração, cópia simples 
com reconhecimento de firma, ou procuração pública, ambas atualizadas 
para o ano do pedido.

EXMO. SRº. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, ________________________________________________
__________, portador do R.G. N. º _________________ e do C.P.F. 
N. º __________________ , proprietário (a) ou compromissário (a) do 
imóvel cadastrado sob o n.º _______________________, localizado à 
________________________________________, venho requerer 
a concessão de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano deste 
Município, para o exercício de 2020, nos termos da Lei Complementar n. 
º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ” 
em seus artigos 197, 200, 201 e Lei Complementar n.º 182 de 22 de Maio 
de 2.015 com a inclusão do artigo 209-A regulamentada pelo Decreto n.º 
12.743/2018 tendo para tanto documentos inclusos.
Processo anterior n. º:  _______________________________
Telefone para contato 1: ______________________________
Telefone para contato 2: ______________________________
E-mail  1: _________________________________________
E-mail 2: _________________________________________
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, _____de _____________de ______.

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Entidades Religiosas
• A BENESSE DEVERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mails de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (    ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
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4. (   ) Cópia do CNPJ;
5. (   ) Cópia do Estatuto Social;
6. (   ) Cópia da Ata da Assembleia que constituiu o representante;
7. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
8. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, com 
reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do pedido.
NO CASO DE PEDIDOS DE IMUNIDADE + ISENÇÃO DA TAXA DE REMOÇÃO 
DE LIXO ACRESCENTAR DOCUMENTOS ABAIXO
9. (   ) Certificado de Inscrição nos Conselhos Municipais correspondentes 
às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá estar atualizado para 
o exercício vigente;
10. (   ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa Jurídica 
do último exercício financeiro – DIPJ;
11. (   ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
12. (   ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
13. (   ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 
financeiro;
14. (   ) Notas Explicativas;
15. (   ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro Razão 
do último exercício financeiro;

EXMO. SR.º PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
_____________________________________________________
___________, (Razão Social da Entidade Religiosa) CNPJ n.º_________
_____________________________, com endereço ____________
__________________________________________cadastrado sob 
n.º ___________________________ e titular da Inscrição Municipal 
n.º________________.
Venho requerer junto a esta municipalidade a concessão do benefício:
Imunidade Tributária para o exercício de 2020, nos termos do artigo 5º e 
incisos da Lei Complementar n. º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ” e apresento cópia dos documentos comprobatórios; 
Isenção de Taxa de Remoção de Lixo para o exercício de 2020, nos termos 
dos artigos 197, 200, 201 e 214 da Lei Complementar n. º 038 de 24 
de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ” e apresento 
cópia dos documentos comprobatórios.
Telefone para contato __________________
E-mail: ______________________________
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Instituições de Educação e de Assistência Social 
sem fins lucrativos, Entidades Sindicais de Trabalhadores 

e Partidos Políticos inclusive suas fundações
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E ISENÇÃO 
DA TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 2020
• AS BENESSES DEVERÃO SER REQUERIDAS MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E 
APRESENTAR ADIMPLÊNCIA COM A MUNICIPALIDADE
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mails de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
4. (   ) Cópia do espelho do Alvará de Funcionamento;
5. (   ) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito negativo da 
Inscrição Municipal e do Cadastro Imobiliário;
6. (   ) Cópia do CNPJ;
7. (   ) Cópia do Estatuto Social;
8. (   ) Cópia da Ata da Assembleia que constituiu o representante;
9. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
10. (   ) Certificado de Inscrição nos Conselhos Municipais correspondentes 

às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá estar atualizado para 
o exercício vigente;
11. (    ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa Jurídica 
do último exercício financeiro – DIPJ;
12. (    ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
13. (    ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
14. (    ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 
financeiro;
15. (    ) Notas Explicativas;
16. (    ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro Razão 
do último exercício financeiro;
17. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano 
do pedido.

EXMO. SR.º PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
___________________________________________________
________________, (Razão Social) sob o CNPJ n.º______________
________________________, com endereço à  ______________
________________________________________cadastrado sob 
n.º ___________________________ e titular da Inscrição Municipal 
n.º________________.
Venho requerer junto a esta municipalidade a concessão dos benefícios 
de Imunidade Tributária, nos termos do artigo 5º e incisos da Lei Comple-
mentar n.º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE 
GUARUJÁ” e a Isenção de Taxa de Remoção de  Lixo para o exercício de 
2020, nos termos dos artigos 197, 200, 201 e 214 do mesmo diploma 
legal e apresento cópia dos documentos comprobatórios.
Processo anterior: ______________________
Telefones para contato __________________ e ____________
E-mails: _____________________ e ____________________
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Aposentados, Pensionistas ou Contribuintes com mais de 65 anos
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
• A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E 
O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A 
MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados e 
quantidades de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS 
(comprovante de recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão 
previdenciária) ou Demonstrativo de Crédito de Benefícios (extrato do 
banco específico do benefício) até o limite de 5 (cinco) salários mínimos. 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EXTRATO OU SALDO DE CONTA BANCÁRIA;
4. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
5. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 
referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 2018/2019);
6. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 
referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 2018/2019) do 
cônjuge (em caso de casamento sob o regime de comunhão total, parcial 
de bens ou convivência marital);  
7. (   ) Cópia do Título de Eleitor e CPF/CIC; 
8. (   ) Cópia do CPF do cônjuge (em caso de casamento sob o regime de 
comunhão total ou parcial de bens);
9. (   ) Cópia do RG ou documento que comprove ter idade igual ou 

superior a 65 anos.;
10. (    ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente;
11. (    ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (Somente 
para apartamentos);
12. (    )  Cópia da certidão de casamento;
13. (    )  Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório em caso 
de estado civil “marital”; 
14. (   )  Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  certidão 
de averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação em caso de 
estado civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (  )  Se for viúvo (a), posterior à compra do imóvel onde reside, apresentar 
xerox da certidão de óbito do (a) falecido (a);
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do 
pedido ou ainda certidão de procuração atualizada emitida pelo cartório.

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, ____________________________________________
__________________, estado civil ________________, por-
tador do R.G. N. º _____________________ e do C.P.F. N. º 
________________________, venho requerer a concessão de isenção 
do Imposto Territorial e Predial Urbano deste Município para o exercício de 
2020, nos termos dos artigos 197, 200, 201 e 208 da Lei Complementar 
n. º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARU-
JÁ”, alterada pela Lei Complementar n. º 054/00 e Lei Complementar n.º 
070/03, regulamentada pelo Decreto n. º 6815/03, e apresento cópia dos 
documentos comprobatórios e Declarações pertinentes ao atendimento a 
legislação municipal vigente.
DECLARO que possuo apenas o imóvel localizado à _____________
___________________________________________________
___ e cadastrado sob o n.º_____________________, bem como, o 
mesmo é a minha residência.
E finalmente, DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações, 
aqui constantes, podem implicar em sanção penal prevista no artigo 299 
do Código Penal.
Processo anterior n. º:  _______________________________
Telefones para contato ________________ e __________________
E-mail:____________________ e ______________________
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Clubes Esportivos, Grêmios Recreativos, 
Escolas de Samba sem fins lucrativos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020 
A ISENÇÃO DEVERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO 
DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E NÃO 
APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mail’s de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
4. (   ) Cópia do espelho do Alvará de Funcionamento;
5. (   ) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito negativo da 
Inscrição Municipal e do Cadastro Imobiliário;
6. (   ) Cópia do CNPJ;
7. (   ) Cópia do Estatuto Social;
8. (   ) Cópia da Ata da Assembléia que constituiu o representante;
9. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
10. (  ) Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica 
do último exercício financeiro – DIPJ;
11. (   )  Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
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12. (   )  Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
13. (   )  Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 
financeiro;
14. (   )  Notas Explicativas;
15. (  ) Comprovante de inscrição junto as secretarias municipais conside-
rando as finalidades apresentadas no Estatuto;
16. (  ) Termo comprometendo-se a ceder suas dependências aos Poderes 
Públicos Municipal, sem qualquer ônus, sempre que por este requisitadas, 
para a prática esportiva ou realização de eventos de interesse público.
17. (   )  Convênio com a municipalidade conforme especificado em lei;
18. (  )  Documentos que comprovem a cessão do uso dos espaços (Clu-
bes Esportivos e Grêmios Recreativos) com os respectivos valores (ano 
anterior à data do pedido).
19. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o para 
o ano do pedido. 

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
____________________________________________________
__________________,  (Razão Social da Entidade Desportiva)
C.N.P.J. n.º_____________________________________,-
com endereço _____________________________________
__________________________________cadastrado sob n.º 
___________________________ e titular da Inscrição Municipal 
n.º________________.
Venho requerer a concessão de isenção do Imposto Territorial e Predial  
Urbano deste Município para o exercício de 2020, nos termos do artigo 
207 da Lei Complementar n. º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ”, alterado pela Lei Complementar n.º 168/2014 
e pela Lei Complementar n.º 215/2017, tendo para tanto documentos 
inclusos. 
Processo anterior n. º:  _______________________________
Telefone para contato 1: ______________________________
Telefone para contato 2: ______________________________
E-mail  1: _________________________________________
E-mail 2: _________________________________________
 A presente declaração é expressão da verdade.
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, ______de _______________de ________.

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Ex-Combatentes
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
1. A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E 
O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A 
MUNICIPALIDADE.
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU).
3. (    ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados e 
quantidades de parcelas). 
4. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário ou compro-
missário (Escritura, Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda). 
5. (    ) Cópia  do Título de eleitor e CPF;
6. (    ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente. 
7. (     ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente.(Somente 
para apartamentos).
8. (    )  Ex-combatente deve apresentar declaração comprobatória emitida 
pela Força Expedicionária Brasileira.
9. (     ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do 
pedido ou  ainda certidão de procuração atualizada emitida pelo cartório. 

EXMO. SRº. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Eu, ____________________________________________, estado 
civil __________________, portador do R.G. N. º __________________ 
e do C.P.F. N. º __________________, EX-COMBATENTE, declaro residir 
no imóvel à ____________________________________________
_____________Bairro__________________ com fim exclusivamente 
residencial cadastrado nesta P.M.G. sob o n. º _____________________. 
Venho requerer a concessão de isenção do imposto predial deste município, 
para o exercício de 2020, conforme artigos 197, 200, 201 e 209 da Lei 
Complementar Nº 038 de 24 de Dezembro de 1997, alterada pela Lei 
Complementar Nº 070/2003.

Processo anterior n. º:  _______________________________
Telefone para contato 1: ______________________________
Telefone para contato 2: ______________________________
E-mail  1: _________________________________________
E-mail 2: _________________________________________
Nestes termos
Pede deferimento

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura do Requerente

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

Portadores de Deficiência (Física ou Mental)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
• A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E 
O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A 
MUNICIPALIDADE.
1. (    ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
2. (    ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados e 
quantidades de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS 
(comprovante de recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão 
previdenciária) ou Demonstrativo de Crédito de Benefícios (extrato do 
banco específico do benefício) até o limite de 5 (cinco) salários mínimos. 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EXTRATO OU SALDO DE CONTA BANCÁRIA;
4. (    ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
5. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 
referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 2018/2019); 
6. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 
do cônjuge, referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 
2018/2019), nos casos de casamento sob o regime de comunhão total, 
parcial de bens ou convivência marital.;
7. (   ) Cópia do RG,  CPF e Título de Eleitor;
8. (   ) Cópia do CPF do cônjuge (nos casos de casamento sob o regime 
de comunhão total ou parcial de bens);
9. (   ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente;
10. (    ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (Somente 
para apartamentos);
11. (   ) Declaração médica atestando a incapacidade para o exercício de 
atividade laborativa com CID, (portadores de deficiência física);
12. (    )  Cópia da certidão de casamento;
13.  (   ) Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório em caso 
de estado civil “marital”; 
14. (   ) Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  certidão 
de averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação em caso de 
estado civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (   )  Se for viúvo (a), após a compra do imóvel onde reside, apresentar 
xerox da certidão de óbito do cônjuge falecido;
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do 

pedido ou  ainda certidão de procuração atualizada emitida pelo cartório. 

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, ________________________________________________
__________, estado civil ________________, portador do R.G. N. º 
_________________ e do C.P.F. N. º __________________,
 Venho requerer a concessão de isenção do Imposto Territorial 
e Predial Urbano deste Município, para o exercício de 2020, nos termos 
dos artigos 197, 200, 201 e 208 da Lei Complementar n. º 038 de 24 de 
Dezembro de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ”, alterada pela 
Lei Complementar n. º 054/00 e Lei Complementar n.º 070/03, regula-
mentada pelo Decreto n. º 6815/03, e apresento cópia dos documentos 
comprobatórios e Declarações pertinentes ao atendimento a legislação 
municipal vigente.
DECLARO que possuo apenas o imóvel localizado à _____________
___________________________________________________
___ e cadastrado sob o n.º _____________________, bem como, o 
mesmo é a minha residência.
DECLARO, ainda, que permaneço em estado de incapacidade física ou 
mental, para o exercício da atividade laborativa, conforme declaração médica.
E finalmente, DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações, 
aqui constantes, podem implicar em sanção penal prevista no artigo 299 
do Código Penal.
Processo anterior: ______________________
Telefones para contato __________________ e ____________
E-mails: _____________________ e ____________________
Nestes termos
Pede deferimento 

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou esclarecimen-
tos, serei notificado ou por mensagem eletrônica via internet (e-mail), onde 
terei o prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento, ou por cientificação, 
onde terei o prazo de 20 (vinte) dias corridos para atendimento. Estou 
ciente ainda que o pagamento da Emissão Normal IPTU/2020 não deve 
ser interrompido até que se conclua a análise do pedido.   
Ciente ainda que meu pedido de isenção para o exercício de 2020 será 
indeferido por desinteresse caso não ocorra o atendimento nos prazos 
estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:                     RG:

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS MULHERES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA ELEIÇÃO BIÊNIO 2019/2021

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES
CHAMADA PARA INSCRIÇÕES

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM 
e a Comissão Eleitoral, em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 
4.205/2015 e no Regimento Interno do CMDM, tornam público o Edital de 
Convocação das Entidades da Sociedade Civil para participar do processo 
eleitoral das Representantes da Sociedade Civil para composição do CMDM 
Biênio 2019/2021, sendo as vagas assim distribuídas: 
Representantes da Sociedade Civil:
• 01 (uma) Representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
• 01 (uma) Representante dos Órgãos de Classe do Município
• 02 (duas) Representantes dos Clubes de Servir
• 02 (duas) Representantes das Entidades de Ensino
• 02 (duas) Representantes da Sociedade Civil Organizada (com atuação 
comprovada em projetos com mulheres).
• 03 (três) Representantes da população feminina acima de 18 (dezoito) 
anos de idade.
As inscrições serão realizadas no período de 14 de maio até 13 de junho 
de 2019, das 09h às 16hs. Os documentos necessários mencionados a 
seguir, serão entregues na Rua Washington nº 700 – Centro – Guarujá:
Documentos para inscrição - Entidades da Sociedade Civil:
• Ofício do Representante Legal da Empresa/Entidade com indicação das 
Representantes Titular e Suplente, constando os seguintes dados: Nome 
completo, nº CPF, Nº documento de identidade com foto (RG ou CNH), nº 
telefone de contato e endereço eletrônico.
• Anexar ao Ofício: 
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- Cópia do Cartão do CNPJ (atualizado) 
- Cópia da Ata da Eleição da Representante Legal, com mandato vigente 
(autenticada em cartório)
- Cópia simples do RG e CPF ou CNH da Representante e Suplente.
Documentos para inscrição - População acima de 18 anos:
• Cópia simples dos documentos de Identidade CPF, RG ou CNH. 
• Preencher a Ficha de inscrição no ato da entrega dos documentos dis-
ponível no endereço mencionado.
A Reunião Extraordinária para Eleição das representantes da sociedade civil 
será realizada no dia 28 de junho de 2019, às 9h30, na Rua Washington 
nº 700 – Centro – Guarujá, tudo em conformidade da Lei Municipal nº 
4.205/2015, e ainda seguindo aos seguintes parâmetros:
1. A indicação de Conselheiras da Sociedade Civil deverá considerar nomes 
de mulheres de comprovada atuação na defesa dos direitos da mulher, 
conforme lei do CMDM.
2. Serão consideradas habilitadas à concorrência das vagas de Conselheiras 
Titulares e Suplentes às Representantes das Entidades da Sociedade Civil 
e População acima de 18 anos as inscritas que atenderem aos requisitos 
mencionados neste Edital.
3. Será publicado através de Edital, no período de 18, 19 e 25/06/2019 
a lista das Representantes das Entidades da Sociedade Civil e População 
acima de 18 anos habilitadas ao pleito eleitoral. 
4. As representantes das Entidades/Instituições habilitadas, na forma 
acima, deverão estar presentes na Assembleia para a Eleição que será 
realizada em 28 de junho de 2019, às 9h30min, na Rua Washington nº 
700 – Centro – Guarujá. A ausência das inscritas implicará na exclusão 
da Entidade/Candidata do Processo Eletivo.
5. As Representantes da Sociedade Civil serão eleitas entre os pares 
pelo voto das presentes na Assembleia específica, conforme disposto no 
Regimento Interno do CMDM.
6. Logo após o encerramento do processo de votação das Representantes 
da Sociedade Civil, se dará a Eleição da Mesa Diretora do CMDM, na mesma 
data e local, com a presença obrigatória das Conselheiras eleitas e das 
Conselheiras indicadas pelo Poder Público.

Guarujá, 14 de maio de 2019
Roseli A. C. Veiga de Moraes

Presidente do CMDM - Biênio 2017/2019
Guarujá,   maio de 2019.

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DA ENTIDADE SOCIEDADE CIVIL:

Presidente: Sr. (a) 

Endereço completo: 

Telefone: (13) e-mail: 

Data de Fundação da Entidade OU data de nascimento Representante Sociedade Civil:

Nome da Representante: 

Endereço: 

Nº RG: Telefone (whatsapp): (13)
E-mail:

Preencher os dados abaixo:

Áreas de atuação da Entidade/Representação da Sociedade Civil:                                                                                                                                           
(    ) COMÉRCIO  (   ) INDÚSTRIA   (    )  TURISMO  (   ) EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE  (    ) ÁREA 

DA CULTURA  (    ) EDUCAÇÃO  
(    ) SAÚDE    (    ) PROJETOS SOCIAIS    (    ) PROJETOS AMBIENTAIS                                                                                                                                       

(    ) OUTROS  (    ) ESPECIFICAR   _____________________________

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA (s)ATIVIDADE (s) (BAIRRO/CIDADE): 

PARTICIPA EM OUTROS CONSELHOS/ASSOCIAÇÕES:

(   ) SIM   (   ) NÃO    Qual (is) (especificar):  

Observações:

Guarujá,       maio de 2019.
FICHA DE INSCRIÇÃO – REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS

NOME COMPLETO (Legível):

CPF Nº                                                               RG Nº

Endereço: 

Bairro:                                                            CEP:

Telefone: (   )                                       e-mail: 

Preencher os dados abaixo:
PARTICIPA EM OUTROS CONSELHOS/ASSOCIAÇÕES:

(   ) SIM   (   ) NÃO    Qual (is) (especificar):  

ASSINATURA: ____________________________     DATA:   ___/___/______

Anexos: Cópia do RG (   ) CNH  (   ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO DE ENTREGA -   CASA DOS CONSELHOS
Recebido por (nome): ________________________ Data: ____/____/______

Assinatura: ___________________________________
DOCUMENTOS ENTREGUES:  Cópia do RG( )   CNH (    )  Outros (    )
Especificar 

COMISSÃO PROVISÓRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A COMISSÃO PROVISÓRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA- CMDPCD
Resposta ao recurso interposto pelo CREA
Prezado Senhor:
A COMISSÃO PROVISÓRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - CMDPCD - analisando os argumentos apresentados pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, resolve manter o INDEFE-
RIMENTO DA CANDIDATURA DO TITULAR E SUPLENTE AO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO CONSELHO...... pelos motivos expostos no indeferimento 
inicial e diante da contestação apresentada ao recurso indeferido, apre-
senta entre outros como argumento para o indeferimento  o  Artigo 7º da 
LEI 4595/18 : O CMDPCD será composto por representantes  entidades 
públicas e privadas sem fins econômicos, lideranças comunitárias, sindi-
catos, associações e fundações cuja finalidade, objetivo, seja a defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência e pessoas com deficiências, eleitos 
pela comunidade local e cadastrados junto ao Conselho Municipal dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência.
Isto posto, mantêm-se o indeferimento da candidatura pleiteada.

Guarujá, 07 de junho de 2019.   
VALDINEI SANTOS

Presidente da Comissão Provisória

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COMSEA - Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional, 
convoca os membros titulares e suplentes para Assembleia Ordinária que 
será realizada em 11/06/2019 às 13:30 horas, na Rua Washington, nº  
700 - (antigo Creas) - Centro – Guarujá/SP.
Pauta:
- Aprovação da Ata anterior;
- Regimento Interno;
- Conferência Municipal;
- Plano Municipal de SAN (Segurança Alimentar Nutricional);
- Assuntos gerais.

Guarujá, 07 de junho de 2019
Georgia Maria Hegedus Gomes Ramos

Presidente do COMSEA

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 78ª. 

(SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Ficam convocados os MEMBROS TITULARES  do Conselho Fiscal da 
Guarujá Previdência a comparecerem na Sala dos Conselhos da Autar-
quia Guarujá Previdência, situado na Av. Adhemar de Barros, nº. 230, 
cj. 43 , 4º andar – bairro de Santo Antônio – Guarujá/SP, para no dia 
11 de junho de 2019 – (3ª. Feira), às 08h em primeira chamada e as 
08h30min., em segunda chamada,  participarem da 78ª. (SEPTUAGÉSIMA 
OITAVA)  Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal, onde será discutida 
a seguinte pauta:
1 - Apreciação do relatório mensal (abril/2019) das atividades da Diretoria 
Executiva, para elaboração do relatório de análise pelo Conselho Fiscal e 
encaminhamento à superior apreciação do Conselho de Administração 
para deliberação e afins;
2 - Assuntos gerais.

Guarujá, 07 de junho de 2019.
Darci Pereira de Macedo

Presidente do Conselho Fiscal
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
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Música, teatro e exposição são opções 
para o fim de semana em Guarujá

CULTURA

TEATRO PROCÓPIO FERREIRA 

ASSOCIAÇÃO AFROKETU 

EXPOSIÇÃO 

PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS

PRAÇAS
(Avenida Dom Pedro I, 350 – Tejereba)

(Rua Padre Anchieta, 107, Vicente de 
Carvalho)

(Avenida Antenor Pimentel, 760, Box 
16 - Morrinhos II)

(Av. Marechal Deodoro da Fonseca - Praia de Pitangueiras)
 “Um conto de falhas’’
 Sábado (8) – 20 horas
Produção: Stand Up Comedy Festival 
– Direção: Moa Almeida
Um ‘conto de falhas’ tem início quan-
do um rei acaba perdido durante uma 
batalha nas montanhas. No retorno 
para o seu castelo, encontra diver-
sos personagens hilários que trazem 
diversão, humor e emoção para o seu 
caminho de volta para casa. Classi-
ficação: 12 anos.  Ingressos: R$ 30 
(inteira) e R$ 15 (meia).

“O Casamento da Emília com Rabicó” – Sessão Solidária
Sábado (8) – 17 horas 
Produção: Companhia Quem Sabe Faz a Hora – Direção: Fátima Góes
Emília, Narizinho, Rabicó, Cuca e toda turma do Sítio do Picapau Amarelo se encontram em Guarujá para o ca-
samento mais esperado do ano - “O Casamento da Emília com Rabicó”. O casório arranjado por Narizinho terá 
altos e baixos. Ela acredita que a vida de Emília pode ser mais interessante, por isso, tornou Rabicó um Marquês 
e tenta casá-lo com a boneca, para proporcionar um título de nobreza para a velha amiga. A realização desse 
casamento renderá grandes risadas para o público, que poderá relembrar a obra brasileira de Monteiro Lobato. 
Classificação: Livre. Ingressos: R$10 + 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município.

Vernissage Enzo Ferrara 
(Mezanino Sofitel Guarujá Jequitimar - Av. Marjory da Silva Prado, 1100 - Praia 
de Pernambuco)
Enzo Ferrara apresenta obras que retratam o cotidiano e os espaços públicos 
com as diversidades das pessoas e cores vibrantes. Aberto para visitação 
das 15 às 19 horas – até 12 de julho.

Vernissage Rita Hernandes
(Teatro Municipal Procópio Ferreira - Av. Dom Pedro I, 350 – Enseada)
Rita Hernandes traz para sua exposição, quadros, mandalas e até mesmo uma 
bicicleta personalizada com flores. Suas obras são detalhistas, coloridas e 
brilhantes. Aberto para visitação de segunda a sexta das 9 às 18 horas e aos 
finais de semana das 14 às 19 horas – até 1° de julho.

‘‘Lágrimas de Laura’’
 Domingo (9) – 19 horas
Produção: Proac - Programa de 
Ação Cultural do Governo do Es-

tado de São Paulo
A obra ‘Lágrimas de Laura’ é 
inspirada na força das mulheres 
negras, que foram escravizadas, 

abordando também a cultura afro 
e histórias dos descendentes de 

africanos, que foram sequestrados. 
Classificação: Livre. Entrada gratuita.

Show de Piano e Voz – São Yantó e Chicão – Gratuito
Sábado (8) – 17h30
Produção: Proac - Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo
Desde 2014, os músicos São Yantó e Chicão apresentam um espetáculo de 
piano e voz, trabalho com o qual circularam por diversos palcos do Brasil. O 
duo se dedica especialmente à criação de arranjos para obras do cancioneiro 
brasileiro - um repertório que mistura diferentes gerações e gêneros musicais 
e interpreta desde nomes consagrados a jovens compositores da música 
popular brasileira. Aberto ao público.

Praça das Bandeiras 

Praça das Bandeiras 
(Pitangueiras)
Artesanato na Praça
Sábado, a partir das 
16h30

Praça 14 Bis 
(Vicente de Carvalho) 
Artesanato na Praça
Sábado, a partir das 
16h30

Praça Mário da Silva 
(Barra Funda) 
Arte na Praça
Sábado, a partir das 16 
horas

Arraiá das Graças
Dias 8, 9, 16, 22 e 30 de junho – às 
20 horas
Festa com comidas e bebidas típicas, 
além de brincadeiras e danças

Fotos D
ivulgação


