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Prefeitura realiza desratização 
em mais de 200 mil m2 da Cidade

PÁGINA 3
Área é equivalente a 30 campos de futebol. Serviços têm sido intensificados este ano, 
se concentrando em locais propensos à proliferação desses animais

VIGILÂNCIA

PÁGINA 4

Guarujá ultrapassa 
meta de vacinação

GRIPE

OPERAÇÕES URBANAS

Na última segunda-feira (10), o Serviço Cata Coisa esteve 
no bairro Perequê para recolher materiais sem uso. Outros 
pontos da Cidade foram visitados pelo serviço, que é agendado 
na Diretoria de Limpeza Urbana pelo telefone 3344-3312, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 14 às 16h30
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Fundo Social proporciona 
Tarde Feliz para idosos

Guarujá Previdência 
está entre os melhores 
regimes próprios 
do Brasil

Iniciativa é promovida em parceria com Mc Donald’s 

SOLIDARIEDADE

É fundamental que as pessoas da terceira idade par-
ticipem de atividades que proporcionem bem estar. 
Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de 

Guarujá realizou, na última quinta-feira (6), o Projeto Tarde 
Feliz com idosos das casas de acolhimento do Município.

A iniciativa é promovida em parceria com a rede de lan-
chonetes Mc Donald’s (loja Centro), que proporciona uma 
tarde divertida e cheia de atividades. Além disso, a turma 
lanchou e colocou a conversa em dia. A ação é importante 
para amenizar os efeitos do envelhecimento, que leva o idoso 
ao isolamento e a doenças.

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Virado de couve, arroz, feijoada, 
vinagrete, laranja e suco de limão  

Couve, arroz, feijoada mista, farofa 
dourada, laranja e suco de abacaxi

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

restaurante

menu

popularR$
 1

Ação é 
importante 
para amenizar 
os efeitos do 
envelhecimento, 
que leva o idoso 
ao isolamento e 
a doenças
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DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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A Guarujá Previdência, autarquia res-
ponsável pela previdência social dos 
servidores públicos municipais de Gua-
rujá, ficou com a 5ª colocação no Prêmio 
Destaque Brasil de Responsabilidade 
Previdenciária, da Associação Brasileira 
de Instituições de Previdência Estaduais 

e Municipais - ABIPEM.
Esta é a primeira edição da premiação 

nacional, que avaliou critérios de gestão e 
qualidade dos institutos de previdência, 
além da capacitação da Diretoria Execu-
tiva, dos conselheiros e do Comitê de In-
vestimentos, entre outros critérios.

Fotos Hygor Abreu
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Serviços de desratização contemplam 
mais de 200 mil metros quadrados

Além disso, vistorias zoosanitárias, desinsetização e vacinação antirrábica animal fazem parte das ações da Prefeitura

Com o objetivo de pro-
mover a saúde pública, 
a Prefeitura de Guarujá 

intensificou os serviços de 
desratização neste ano,tendo 
em vista que o descarte de 
lixo em locais indevidos ain-
da é grande. Nos primeiros 
meses de 2019, os trabalhos 
foram concentrados em lo-
cais propensos à proliferação 
de animais, principalmente 
os ratos, transmissores da 
leptospirose.

A iniciativa é da Secreta-
ria de Saúde e segundo da-
dos fornecidos pela Unidade 
de Vigilância e Zoonoses, no 
primeiro quadrimestre deste 
ano, os serviços de desratiza-
ção em Guarujá já englobaram 
mais de 200 mil metros qua-
drados, que equivale a cerca 
de 30 campos de futebol.

“Os ratos são animais que 
precisam roer o tempo intei-
ro. Assim, podem ocasionar 
incêndios ao roerem fios de 
eletricidade, deteriorar ali-
mentos com a urina, visto 
que após se alimentarem fa-
zem xixi no local, podendo 
transmitir diversas doenças. 
É importante que as pessoas 
entendam os perigos para que 
possam nos ajudar”, afirma 
o veterinário da Unidade de 
Vigilância e Zoonoses.

Além dos danos à saúde, o 
acúmulo de detritos é preju-
dicial ao meio ambiente e a 
própria população, já que em 
período de chuvas o lixo pode 
ocasionar vários transtornos. 
Assim, o serviço é feito com 
frequência na Cidade para 
evitar que tais consequências 
atinjam os moradores. 

É importante ressaltar que 
a contribuição da população 

SAÚDE

Confira algumas 
orientações e cuidados!

• Armazenar o lixo com o uso de 
tampas;
• Colocar o lixo na rua próximo ao 
horário da coleta;
• Cuidados com alimentos de 
animais;
• Recolher o alimento que sobrou 
nos recipientes durante o dia;
• Não alimentar pombos; 
• No período de chuvas: em caso 
de alagamentos, evitar o contato 
com água, caso entre, higienizar 
a área do corpo

* Além da desratização, 
o trabalho inclui vistorias 
zoosanitárias, desinsetização 
e vacinação antirrábica 
animal para cães e gatos

LEPTOSPIROSE
Doença infecciosa causada 
por uma bactéria chamada 
Leptospira presente na urina 
de ratos e outros animais. Os 
principais sintomas incluem 
febre, dor de cabeça, dores 
pelo corpo, em alguns casos, 
podendo também ocorrer 
vômitos, diarréia e tosse. 

Programação do serviço 
de desratização:

Quarta-feira (12)
Serviço: Desratização
Local: Praça 14 BIS e Avenida 
Thiago Ferreira

Quinta-feira (13)
Serviço: Desratização
Local: Jardim Brasil e Victoria Park

Sexta-feira (14)
Atendimento aos pedidos de 
desratização de munícipes

SERVIÇO
A Unidade de Vigilância e Zoonoses 
está localizada na Avenida Adriano 
Dias, 303 - Jardim Boa Esperança. 
Telefone: 3355-6306

é fundamental para o total 
êxito da iniciativa. Algumas 
atitudes simples do dia a dia, 
combinadas aos serviços 
oferecidos pelo Município, 
fazem com que o combate à 
multiplicação dos animais, 
seja rápido e eficaz.

Fotos D
ivulgação
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Campanha nacional aconteceu de 10 a 31 de maio, nas UBS’s e Usafas da rede municipal

Guarujá ultrapassa meta 
de vacinação contra a gripe 

Neim Albert Sabin recebe palestra sobre acidentes domésticos

Município 
imunizou 92.463 
pessoas no total

Guarujá ultrapassou a 
meta da Campanha de 
Vacinação Contra a Gri-

pe - a Gripe Influenza A (H1n1, 
H3n2) e B. Foram imunizadas 
92.463 pessoas, dentro do pú-
blico-alvo, que representa uma 
cobertura vacinal que alcan-
çou mais do que o total pre-
tendido. A meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde ao 
Município era de 90.631 pes-
soas a serem vacinadas. 

A campanha nacional acon-
teceu de 10 a 31 de maio, nas 
Unidades Básicas (UBS) e de 
Saúde da Família (Usafas) da 
rede municipal. Para a enfer-
meira da Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria de Saúde 
de Guarujá, a campanha foi 
bastante positiva. 

“Parabéns a toda equipe 
por superarmos a meta da 
campanha, afinal, prevenção 
é importante e é uma premissa 
da Administração Municipal. 
Também já encerramos a va-
cinação da população geral, 

com o estoque que sobrou”, 
ressaltou.

Puderam se vacinar o gru-
po prioritário composto por: 
idosos a partir dos 60 anos, 
gestantes e puérperas (até 45 
dias após o parto), crianças na 
faixa etária de 6 meses até me-
nores de 6 anos, trabalhadores 
da saúde, professores e pesso-
as com doenças crônicas.

Além disso, de segunda (3) 
a sexta-feira (7), a Prefeitura 
vacinou a população em geral, 
com as doses que sobraram da 
campanha. A iniciativa aten-
deu recomendação do Minis-
tério da Saúde, mesmo sem o 
envio de novas remessas. Não 
há mais vacinas contra a gripe 
na rede municipal.

Nesta prorrogação, Gua-
rujá aplicou 5.286 doses, des-
tinadas ao público em geral. 
Parte deste montante ficou 
reservada à segunda dose das 
crianças. Somados aos núme-
ros da campanha, o total chega 
a 97.749 vacinados.

GRUPO PRIORITÁRIO

CORPO DE BOMBEIROS

Ao todo, 21 pessoas, entre 
pais e avós, participaram de 
palestra em Guarujá, que teve 
como intuito orientar mora-
dores e assim evitar acidentes 
domésticos, em especial, os 
que podem envolver crian-
ças. O bate-papo foi realizado 
na última sexta-feira (31), no 
Núcleo de Educação Infantil 
Albert Sabin, em Vicente de 
Carvalho. A palestra foi minis-
trada pelo bombeiro Eduardo 
Marcelo Amorim.

Para a orientadora peda-
gógica da unidade, a ativi-

dade foi bem produtiva. “As 
famílias esclareceram muitas 
dúvidas e fizeram boas per-
guntas. Além disso, pediram 

mais um dia de encontro, 
principalmente em caso de 
incêndio, pois querem saber 
mais sobre o assunto”.

Ação teve como 
objetivo auxiliar 
em relação 
a possíveis 
eventualidades, 
principalmente 
envolvendo 
crianças

H
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Guarujá discute prevenção e 
erradicação do Trabalho Infantil

Estão previstas campanhas, ciclos de palestras e encontros intersetoriais para a discussão do tema

O trabalho infantil é ilegal 
e ceifa a infância de mi-
lhares de crianças. Para 

prevenir e erradicar essa triste 
realidade, a Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social (Sedeas) de Guarujá, por 
meio da Diretoria de Gestão 
Integrada e Planejamento de 
Assistência Social, desenvol-
vem no período de junho a 
novembro o ‘Aperfeiçoamento 
da Gestão do Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil 
– PETI’.

A ação tem início nesta se-

MOBILIZAÇÃO

R
eprodução

Ações estratégicas 
foram concebidas 
como forma de se 
enfrentar o novo 
perfil do trabalho 
infantil, que se 
concentra no meio 
urbano, muitas 
vezes, invisível

mana. Nesta quarta-feira (12), 
das 13h30 às 17 horas, será re-
alizado um workshop sobre 
Trabalho Infantil. A atividade 
acontece no salão paroquial 
da Igreja Matriz de Guarujá 
(Av. Puglisi, Praça da Matriz / 
Centro). Já na quinta-feira (13) 
acontece o workshop sobre Ex-
ploração Sexual Comercial, no 
mesmo local e horário.

Além disso, estão previs-
tas para os próximos meses 
campanhas, ciclos de pales-
tras, encontros intersetoriais 
de discussão, além do mapea-

mento e cadastro das situações 
de trabalho infantil e de traba-
lho adolescente desprotegido 
no Município.

As ações estratégicas fo-
ram concebidas como forma 
de se enfrentar o novo perfil 
do trabalho infantil, que se 
concentra no meio urbano, 
muitas vezes, invisível (traba-
lho doméstico e em pequenos 
negócios) e nas piores formas 
de trabalho infantil: tráfico de 
drogas e a exploração sexual 
comercial.

Segundo a diretora de Ges-

tão e Planejamento do Sedeas,  
o grande desafio do enfrenta-
mento ao trabalho infantil é 
a superação da naturalização 
deste fenômeno na sociedade. 

“Para a efetividade na erra-
dicação é necessário que novas 
metodologias e posturas sejam 
incorporadas ao processo de 
trabalho. Não apenas pela ges-
tão da política de assistência 
social, mas por meio de uma 
articulação intersetorial, que 
envolvam todos os atores que 
atuam e se importam com 
essa questão no Município”, 

afirmou.
A Sedeas está investin-

do na aplicação prática das 
Ações estratégicas do Plano 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil (AEPETI), fazendo 
surgir um novo olhar sobre 
a questão, com ações de sen-
sibilização. Para isso, realiza 
intensa sensibilização sobre o 
tema e ações que promovam a 
capacitação e formação con-
tinuada daqueles que estão 
diretamente ligados aos servi-
ços e projetos de erradicação 
do trabalho infantil.
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Republicação por Incorreção
Portaria n.º 669/2019.

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo nº 
7906/145026/2019;

R E S O L V E:
PROMOVER o servidor abaixo relacionado, com direito a Promoção 
Horizontal no respectivo Grupo Salarial, Letra e Nível, conforme disposto 
no art. 973 e art. 974, incisos I e II, parágrafo único, arts. 975 e 976, 
da Lei Complementar n.º 135/2012, de 04 de abril de 2012, e suas 
alterações (Art.1000-A da Lei Complementar n.º 170/2014), retroagindo 
seus efeitos a saber:

PRONT. NOME CARGO LETRA DATA
6.430 ELIZABETH BATISTA CORDEIRO PEB III F 23/02/2019
6.439 ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO PEB III F 13/02/2019
6.687 GERSON DOS SANTOS PEB III F 12/02/2019
6.539 HELCIONE GONÇALVES CUNHA PEB III F 17/02/2019
6.540 RICARDO PATERO RODRIGUES PEB III F 20/02/2019
6.403 SUELY MARIANA VASCONCELOS PEB III F 16/02/2019
6.535 SIMORÁ JORGE DE SOUZA PEB III F 26/02/2019

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 10 de junho de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 10.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 670/2019.
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo nº 
28662/145026/2018;

R E S O L V E:
PROMOVER o servidor abaixo relacionado, com direito a Promoção 
Horizontal no respectivo Grupo Salarial, Letra e Nível, conforme disposto 
no art. 973 e art. 974, incisos I e II, parágrafo único, arts. 975 e 976, 
da Lei Complementar n.º 135/2012, de 04 de abril de 2012, e suas 
alterações (Art.1000-A da Lei Complementar n.º 170/2014), retroagindo 
seus efeitos a saber:

PRONT. NOME CARGO LETRA DATA
11.106 ANETE CONCEIÇÃO  S.BARBOSA PEB III E 29/08/2018
6.045 BENEDITO SÉRGIO B.DE ANDRADE PEB III F 16/08/2018
11.037 CÍNTIA MARIA SILVA FREITAS PEB III E 13/08/2018
11.045 IOLANDA GABEL DE LIRA SOUZA PEB III E 14/08/2018
10.990 JOSÉ CICERO FRANÇA DA SILVA PEB III E 01/08/2018
11.102 MADALENA LOURDES A.MARTINS PEB III E 30/08/2018
11.101 MARIA SUELI T.PEREIRA PEB III E 30/08/2018
11.060 PATRICIA MUNHOZ DE FARIA PEB III E 10/08/2018
11.065 ROBERTO GONÇALVES MARTINI PEB III E 15/08/2018
11.064 ROSANA RODRIGUES DA SILVA PEB III E 14/08/2018
6.070 SERGIO SOTO MIRANDA PEB III D 31/08/2018
11.056 SUZETE GONÇALVES DE O.SIQUEIRA PEB III E 14/08/2018

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 671/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Diretor de Unidade de 
Ensino (FG-E2), junto à E.M. “Sérgio Pereira Rodrigues”, da servidora 
VIVIANE APARECIDA R. DOS SANTOS - Pront. n.º 13.168, retroagindo 
seus efeitos a 31/05/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 672/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Diretor de Unidade de 
Ensino (FG-E2), junto ao C.A.E.C. “Cornélio da Conceição Pacheco”, da 
servidora SOLANGE SILVA REIS - Pront. n.º 10.291, retroagindo seus 
efeitos a 31/05/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 673/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador de Admi-
nistração Educacional (FG-E3), junto à E.M. “Sérgio Pereira Rodrigues”, 
da servidora SILVIA CARDOSO BRAZOLIN - Pront. n.º 7.323, retroagindo 
seus efeitos a 31/05/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 674/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora RITA DE CÁSSIA COLOMBRINI TEIXEIRA - Pront. 
nº 11.171, para responder pela  Função Gratificada correspondente a 
Gestor de Recursos Humanos (FG-GRH), junto a Secretaria Municipal 
de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

/icc
Registrada no Livro Competente

“GAB”, em 11.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 675/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR, interinamente, o servidor CINTIA RODRIGUES GUIMARÃES 
DOS SANTOS - Pront. n.º 13.949, para responder como Supervisor I  
(FG-S4), junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social, durante impedimento de seu titular (Pront. 6.091), por motivo 
de licença prêmio, no período de 20/05/2019 a 08/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 680/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
31192/81561/2013;

R E S O L V E:
CESSAR a redução da jornada de trabalho, prevista no dispositivo do 
art. 271, da Lei Complementar nº 135/2012, do servidor MARCELO 
DINIZ DE SOUSA – Pront. 11.561, a partir da data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019. 

PREFEITO
“ADM/GP2”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 681/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
NOMEAR o Sr. MARCELO DA SILVA PIGNATARI, para o cargo de provi-
mento em comissão, símbolo DAS-2, de Secretário Adjunto de Relações 
Sociais.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 682/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
NOMEAR o Sr. TADEU BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, para o cargo 
de provimento em comissão, símbolo DAS-7, de Diretor de Comuni-
cação Social. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Relações Sociais

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
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“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 683/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
EXONERAR o Sr. MÁRCIO REIS DOS SANTOS  – Pront. 21.578, do cargo 
de provimento em comissão, símbolo DAS-4, de Assessor de Esporte, 
a partir de 12/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 684/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
NOMEAR o Sr. MÁRCIO REIS DOS SANTOS, para o cargo de provimento 
em comissão, símbolo DAS-7, de Diretor de Relações com a Comunidade, 
a partir de 12/06/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Relações Sociais 

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 685/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador  III (FG-
S3), junto à Diretoria de Urgência e Emergência, da servidora CLEIA 
SANTIAGO CANUTO - Pront. n.º 14.986. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho  de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 686/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora GIRLENE DE MORAIS SANTOS SILVA - Pront. nº 
13.388, para responder como Coordenador III (FG-S3) junto à Secretaria 
Municipal de Defesa e Convivência Social.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos 
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

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 permanentes da CLT, pelos ocupantes de cargos em 
comissão, Secretários Municipais, Vice-Prefeito, 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, lo-
calizados 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 
anualmente 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

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 120/2014 T.A 05
PREGÃO Nº 25/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35835/26/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos da  saúde – séptico ( grupo A,B e E) e 
carcaças de animais geradas no município do Guarujá . Resolvem 
as partes prorrogar o contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, 
contados de 15/05/2019, findo em 12/09/2019 no valor total 
de R$ 856.242,93 (oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos 
e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme jus-
tificativas e autorização de Secretário constante no processo nº 
2951/178239/2015 nos termos do que dispõe o artigo 57, §4º, 
da Lei Federal nº 8666/93; correndo as despesas decorrentes do 
contrato, por conta dos recursos consignados no orçamento vigente 
conforme segue: 
Órgão: 27.01 – Secretaria Municipal de Operações Urbanas
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento com 
a homologação de certame licitatório sem ônus para as partes.
Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fis-
calizados, em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Operações 
Urbanas que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93. 
Data da Assinatura: 14/05/2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: EXECUÇÃO DE SONDAGEM E RELATÓRIO TÉCNICO PARA AV: 
JOANA DE MENEZES FARO (TRECHO INDICADO EM PROJETO ANEXO) 
E RUA EDIVALDO PÍRES (TRECHO INDICADO EM PROJETO ANEXO) 
NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA E 
PLANILHA CONSTANTES NOS AUTOS
PROCESSO: 15873/186070/2019
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, I DA LEI 8666/93)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: TUZZOLO ENGENHARIA LTDA
VALOR: R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.01.15.451.2001.1.016.4.4.90.51.00 
(20190721 e 20190701)  - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES-
TRUTURA E OBRAS
DATA DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS: 11/06/2019

ADILSON LUIZ DE JESUS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 86/2016 T.A 05
PREGÃO Nº 18/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10925/26/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
reparos em unidades de ensino e próprios públicos da Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer do Município de Guarujá. Resolvem as partes 
prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, no mesmo valor do TA nº 
04, devidamente corrigido conforme  cláusula 4ª do referido contrato e 
justificativas e autorização do Secretário Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer constante no processo nº 1625/178239/2017 nos termos 
do que dispõe o artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/93, correndo as 
despesas decorrentes do contrato, por conta dos recursos consignados 
no orçamento vigente conforme segue:
Órgão:
12.01 -  Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Elemento de despesa:
3.3.90.39.00
Os serviços ora aditados serão diretamente acompanhados e fiscaliza-
dos, em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93. 
Data da Assinatura: 23/05/2019.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
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 Convenia-
das, 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 
responsáveis 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
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ADVOCACIA GERAL
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo Administrativo Disciplinar nº 4.410/2017
Processado: P. P. de J. F. – PRONTUÁRIO – 11.832
De ordem do Coordenador, fica o processado acima indicado, INTIMADO, 
para devolver os autos em epígrafe em 24 horas, sob pena de serem 
tomadas as medidas cabíveis, visto que ultrapassou o prazo liberado 
para carga dos autos, na Coordenadoria de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 
691, 5º andar, Santa Rosa, Guarujá-SP.

José Eduardo Lascane
Coordenador de Sind. e PAD

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Processo Administrativo Disciplinar n.º: 22918/2015
Advogada: Dra. Cynara Barbosa Martins – OAB/SP nº 265.634
Processado: 
P. P. de J. F. - prontuário nº 11.832
De ordem do Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 3-B, fica a advogada acima indicada, INTIMADA para a 
sessão de oitiva das testemunhas de defesa, designada para o dia 
15/07/2019, a partir das 14h30min na Coordenadoria de Sindicância 
e Processo Administrativo Disciplinar, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 
5º andar, Santa Rosa, Guarujá-SP.
OBS: As testemunhas de defesa deverão comparecer independente-
mente de intimação salvo se servidor público desta municipalidade. 

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

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA  E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 8.673/137739/2018
Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município, usando de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 
de 05 de abril de 2012, devidamente regulamentada pelos Decretos 
Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão 
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no verso das 
folhas 100, do PA  nº. 8.673/137739/2018, onde DETERMINOU o ar-
quivamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento 
nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 94/99.

Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 21.584/145214/2018
Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município,  usando de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 
de 05 de abril de 2012, devidamente regulamentada pelos Decretos 
Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão 
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no verso das 
folhas 85, do PA  nº.21.584/145214/2018 onde DETERMINOU o ar-
quivamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento 
nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 81/84.

Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 11.720/137739/2017
Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município,  usando de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar n° 135/2012 
de 05 de abril de 2012, devidamente regulamentada pelos Decretos 
Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar a decisão 
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nas folhas 415, 
do PA  nº. 11.720/137739/2017, onde DETERMINOU o arquivamento 
da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento nas razões 
expostas no Relatório Final acostado nas folhas 402/414.

Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - SECULT

Processo Administrativo nº 10.579/2019
Objeto: Seleção de propostas visando a celebração de parceria com 
no máximo 5 (cinco) Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que 
apresentarem o Plano de Trabalho, conforme anexo I, que melhor se 
adequar ao objeto pactuado para a execução de atividades culturais por 
meio da formalização de Termo de Colaboração com a Administração 
Pública, pelo período de 12 meses, conforme condições estabelecidas 
neste Edital.
Após análise dos Projetos apresentados, a Comissão de Seleção do 
Chamamento Público 01/2019, criada através da Portaria 01/2019 
da SECULT, publicada no D.O.M de 07/05/2019, torna pública a clas-
sificação da primeira fase de seleção:

Nº de ordem Total de pontos Processo OSC
1 9 17.465/2019 Instituto Cultural Educacional e Ambiental CAE
2 7 17.368/2019 Instituto Arte em Movimento Ana Zucchi
3 7 17.403/2019 Círculo de Integração Social Roda Dançante
4 5 17.367/2019 Associação Folclórica Reisado Sergipano
5 5 17.404/2019 Associação Cultural Afro ketu
6 4 17.370/2019 Lar Espírita Cristão Elizabeth

Os cinco primeiros colocados, após as adequações necessárias serão 
convocados para a segunda fase de avaliação; Caso os requisitos não 
sejam atendidos, será chamado o classificado conforme sequência no 
quadro acima.
Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados, bem como fica 
aberto o prazo para recurso, conforme cronograma previsto no edital.

 Lindaci Carvalho do Nascimento
Presidente da Comissão de Seleção

Pront. 21.231
Marcelo Nicolau

Secretário Municipal de Cultura
Pront. 21.389

FINANÇAS
COMUNICADO N.º 001/SEFIN/2019

A Secretaria de Finanças do Município de Guarujá comunica aos Senho-
res 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 
instituição, 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 APRE-
SENTAÇÃO 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 cadas-
trais 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 proprie-
tário, 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 esclarecimentos, 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 
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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);
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 correspon-
dentes 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 exer-
cício 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 esclarecimentos, 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 ISEN-

ÇÃO DA TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 2020
• AS BENESSES DEVERÃO SER REQUERIDAS MEDIANTE A APRE-
SENTAÇÃO 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 corres-
pondentes 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 bene-
fícios de Imunidade Tributária, 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 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 esclarecimentos, 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 ________________, 
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 “CÓDI-
GO TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ”, 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/
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ou esclarecimentos, 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;
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 
considerando 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 
(Clubes 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 esclarecimentos, 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 
compromissário (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 ______________
___________________________________________Bair-
ro__________________ com fim exclusivamente residencial ca-
dastrado 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 esclarecimentos, 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, apre-
sentar 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 Territo-
rial 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, 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.
DECLARO, ainda, que permaneço em estado de incapacidade física ou 
mental, para o exercício da atividade laborativa, conforme declaração 
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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 esclarecimentos, 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:

INFRAESTRUTURA E OBRAS
Edital de Notificação nº 12/2019

De conformidade com o Artigo 28, parágrafo 3º, da Lei Complementar 
nº 044/98, faço público que, por não terem sido encontrados, ficam os 
contribuintes abaixo relacionados, notificados de que deverão cumprir, 
no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, as exigências 
contidas nos autos relacionados, concernente à infração da referida lei.
Auto Cadastro Contribuinte Artigo
451830 3-0178-020-000 Antonio Borges Gomes 27
451831 3-0178-020-000 Antonio Borges Gomes 38
451832 3-0178-020-000 Antonio Borges Gomes 26
451833 3-0178-020-000 Antonio Borges Gomes 26§04
451827 3-0176-008-000 Arnaldo Vieira e Silva 38
451841 3-0064-012-000 Casa Grande Hotel Ltda 27
451842 3-0064-012-000 Casa Grande Hotel Ltda 38
450787 1-0133-005-000 Engepoli Const. e Emp. Imob.  Ltda 38§05
450781 1-0090-005-000 Hiyochi Miki 38§05
451837 3-0178-017-000 José Carlos Santos Silva 38
451849 3-0218-004-000 Milton Barbosa Brandão 38
451843 3-0611-016-000 Neulis Pedroso Brigagão 27
451844 3-0611-016-000 Neulis Pedroso Brigagão 38
451845 3-0611-016-000 Neulis Pedroso Brigagão 26§04
451846 3-0508-016-000 Urbanizadora do Guarujá Ltda 27
451847 3-0508-016-000 Urbanizadora do Guarujá Ltda 38
451848 3-0508-016-000 Urbanizadora do Guarujá Ltda 26§04

Guarujá, 10 de junho de 2019.
Adilson Luiz de Jesus

Sec. Infraestrutura e Obras
Osvaldo Basilio da Silva
Coord. Obras e Posturas
Márcia Cristina Costa

   Fiscal Municipal

 MEIO AMBIENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                         86ª REUNIÃO ORDINÁRIA AGENDA 21
A SECRETARIA EXECUTIVA, convoca os Inscritos ao processo de elei-
ção para   composição do quadro de Membros do Fórum Permanente 
da Agenda 21 de Guarujá para comparecerem à sua 86ª Reunião 
Ordinária, que será realizada no dia 17 de junho de 2019, na Sede 
ACEG- Associação Comercial de Guarujá - Guarujá – Rua Buenos Aires 
nº 148 – Centro – Guarujá – SP., às 13h30min em primeira chamada 
e às 14h00min em segunda chamada, com encerramento previsto 

para as 16h30min, impreterivelmente, seguindo as orientações de 
seu Regimento Interno, em que se cumprirá a seguinte ordem do dia: 
1) Abertura e informes da Secretaria Executiva.
2) Leitura do Edital da 86ª Reunião e aprovação da Ata da 85ª Reunião.
3) Apresentação estrutura e dados Força Tarefa.
4) Apresentação avanços estudos dos Grupos de Trabalho.
5) Assuntos gerais e encerramento.

Luiz Paulo Neves Nunes
Secretário Executivo

Fórum Permanente da Agenda 21 de Guarujá
Biênio 2019/2021

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Reunião: FUMTUR - 06/06/2019 - 16 horas  
Assunto: Liberação de Recursos aprovados pelo COMTUR.
Local: Casa Grande Hotel
Endereço: Av. Miguel Estéfano nº 1001 – Enseada – Guarujá, SP. 
Aos seis dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, às dezes-
seis horas, o Conselho de Orientação do FUMTUR – COF, reuniu-se com 
o COMTUR, no Casa Grande Hotel, situado na Avenida Miguel Stefano, 
1001, Enseada, Guarujá, SP, para orientações e liberação dos recursos 
aprovados pelo COMTUR, referentes um teto de até R$100.000,00 (cem 
mil Reais) de verba para o 10º Festival Gastronômico do Guarujá – 2019 
que será realizado de 29 de junho  a 27 de julho de 2019. Estiveram 
presente: Marcelo Nicolau, Maria Laudenir de Oliveira, Carmita Pantoja 
Gomes, Thiago Toscanelli Ferreira, Adalberto Ferreira da Silva e Áurea 
do Amaral Penteado, o que proporcionou quórum para deliberações e 
a aprovação se deu por unanimidade.

Guarujá, 06 de junho de 2019.

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DE 2019 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ 

Ficam convocados os MEMBROS TITULARES da Comissão de Ética 
de Enfermagem da Prefeitura Municipal do Guarujá a comparecer na 
sala de reuniões da Vigilância em Saúde, situada a Avenida Leomil 518, 
Centro, Guarujá – SP, dia 14/06/2019 das 9h às 17h para participarem 
da Reunião Extraordinária da Comissão de Ética de 2019, onde será 
deliberado sobre a seguinte ordem do dia:
1. Leitura das Atas anteriores de 26/04/2019, 17/05/2019 e 31/05/2019.
2. Análise e deliberações das denúncias pendentes de 2018, conside-
rando critérios de gravidades dos fatos.
3. Discussão e elaboração de palestras educativas e informativas.
4. Pendências de pautas anteriores, elaboração do regimento Interno 
da CEE e discussão sobre processos em andamentos.
5. Oitiva referente o do procedimento sindicante 03/2018.
6. Recebimento de denúncias e sugestões das 9h às 12h.
7. Projeto CEE itinerante.
8. Planejamento de ideias para o Primeiro Seminário da CEE.
9. Assuntos gerais.

Guarujá, 11 de junho de 2019.
Monica Confessor Castilho

Presidente 
Comissão de Ética Enfermagem 

Gestão 2018 – 2021 

ACESSE  www.guaruja.sp.gov.br
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Pela segunda vez consecutiva, Escola 
Ary da Silva Souza conquista 1° lugar

Evento marcou Dia Mundial do Meio Ambiente na Rede Municipal de Ensino

“DO AR AO MAR, O MEIO AMBIENTE DEVEMOS CUIDAR”

No último dia 5, Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
a Escola Municipal Ary 

da Silva Souza (Jardim Mar e 
Céu) foi destaque na 3ª edição 
do concurso: “Do ar ao mar, o 
Meio Ambiente devemos cui-
dar”. Pela segunda vez conse-
cutiva, os alunos Emanuelle 
Vitória Barreto dos Santos, Isa-
bela da Silva e Matheus Henri-
que Leite Melo Bezerra, todos 
com 11 anos de idade, ficaram 
no pódio garantindo o título de 
bicampeã, para a Escola com 
o vídeo ‘Despoluindo Mentes’.

Sob o tema: ‘Poluição do 
Ar’, o mini filme produzido 
pelo trio apontou e criticou os 
principais problemas causa-
dos pela poluição, além de dar 
soluções para melhores condi-
ções de saúde. A criatividade 
e boa produção do vídeo dis-
correram sobre o impacto das 
fábricas industriais e de quei-
madas agrícolas e florestais, 
resultando no primeiro lugar 
na categoria ‘Fundamental II’.

O grupo afirmou acreditar 
que, no futuro, as condições de 
vida serão muito melhores se 
o incentivo junto às crianças 
continuar. “É muito importante 
pessoas da nossa idade se cons-
cientizarem para termos uma 
vida saudável, ajudando tam-
bém os animais”, contou Isabe-
la.Para sua colega Emanuelle, 
“poder ajudar os animais ma-
rinhos e diminuir a poluição 
é uma alegria muito grande”. 

Já pela categoria ‘Funda-
mental I’, o primeiro lugar foi 
conquistado pela Escola Muni-
cipal Jacirema dos Santos Fon-
tes (Morrinhos), com o vídeo: 
‘Tudo começou...’, alertando 
para os cuidados acerca da 
poluição. 

O concurso ocorreu no 
Teatro Procópio Ferreira e 
reuniu 22 escolas municipais, 
totalizando 28 vídeos e mais 
de 80 alunos inscritos. Resul-
tado de uma parceria entra a 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Sedel) e 
Fundo Social de Solidariedade 
(FSS), a iniciativa teve o intuito 
dedespertar nos alunos do en-
sino fundamentalo interesse 
por questões socioambientais 
e o cuidado na preservação do 
meio ambiente, por meio da 
produção de vídeos educativos.

PREMIAÇÃO
Pela motivação das 

crianças, o incentivo gera-
do deu grandes resultados.
Com diretores, estudantes 
e responsáveis presentes, 
os aplausos ecoaram por 
todo o teatro. As obras 
apresentaram de manei-
ra divertida e dinâmica os 
problemas causados pelo 
aquecimento global e revo-
luções industriais.Ao final, 
os vencedores receberam 
prêmios e medalhas con-
feccionados pelo FSS com 
materiais recicláveis.

Na ocasião, o secretário 
adjunto de Educação afir-
mou que “implantar nas es-
colas e nas crianças a cultura 
da educação e preservação 
ambiental é o começo ide-
al para a mudança”. Em se-

Fundamental I
1° lugar: EM Jacirema dos Santos Fontes- ‘Tudo começou...’
2° lugar: EM Lucimara de Jesus Vicente - ‘Soluções para salvar o nosso lar’
3° lugar: EM Lúcia Flora dos Santos - ‘Poluição do ar’

Fundamental II
1° lugar: EM Vereador Ary da Silva Souza - ‘Despoluindo Mentes’
2° lugar: EM Vereador Francisco Figueiredo - ‘Frente a frente com a poluição do ar’
3° lugar: EM Dr. GladstonJafet- ‘Jornal Virtual Jafet’VÍ
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guida, o secretário de Meio 
Ambiente comentou sobre 
os avanços e conquistas de 
Guarujá no âmbito ambien-
tal, como a construção do 
futuro Centro de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos. 
“Sem esta educação, não po-
demos modificar as futuras 
gerações. A proteção é para 
o presente e para o futuro”, 
ressaltou.

Após as premiações, 
ocorreu a posse simbóli-
ca e entrega de certificado 
para os conselheiros da Área 
de Preservação Ambiental 
(APA) - Serra do Guararu, 
junto com a divulgação da 
nova logomarca e vídeo ins-
titucional, produzido pela 
Semam e patrocinado pela 
SOS Mata Atlântica.
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