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Funcionalismo recebe 1ª parcela 
do 13º salário nesta sexta-feira (14)

PÁGINA 5Antecipação do benefício contempla mais de seis mil servidores municipais

ADMINISTRAÇÃO

Páginas 2, 3 e 4

ÚLTIMA PÁGINA

 IPTU Premiado: inscrições terminam neste sábado (15)

 Contribuintes de Guarujá podem pedir isenção de IPTU para 2020

 Parcela seis vence nesta sexta (14) para região Oeste da Cidade

Cidade conta com 
mais de 50 postos 

de arrecadação
PÁGINA 5

Projeto 
‘aquece’ mil 

bebês na Cidade

SAPATINHOS SOLIDÁRIOSCAMPANHA DO AGASALHO

 OPERAÇÕES URBANAS

Todos os dias, as praias da Cidade recebem os cuidados da 
Secretaria de Operações Urbanas. Além da faixa de areia, as 
equipes executam o serviço de varrição  ao longo da orla e jardins
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CRAS atende em 
novo endereço

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Repolho refogado, arroz, feijão, iscas de 
carne à milanesa, berinjela temperada, 
doce e guaraná  

Alface com cenoura ralada, arroz, feijão, 
carne suína com batata, polenta ao sugo, 
banana e suco de uva

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

restaurante
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

expediente

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO DE

Conteúdo produzido pela Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura de Guarujá. 

O noticiário relativo às atividades 
da Câmara Municipal, bem como a 
produção e edição de seus atos oficiais, 
são de responsabilidade exclusiva 
do Poder Legislativo.

DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
Av. Santos Dumont, 800 • Santo Antônio
CEP 11432-502 • TEL 3308.7000 
SITE www.guaruja.sp.gov.br 
E-MAIL diario.guaruja@gmail.com

Jornalista responsável 
Simone Queirós • MTb. 30.804  
Projeto gráfico e diagramação 
Diego Rubido
Impressão Gráfica Diário do Litoral     
Tiragem 10 mil exemplares

UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Enseada está em endereço novo. 
A partir desta sexta-feira (14), o equipamento, que atende em média 70 pessoas por dia, 
passa a funcionar na Rua Dr. Fernando Nascimento, 640, no Balneário Cidade Atlântica. 
O telefone da unidade é o 3392-1148.

Sexta parcela para a região 
Oeste vence nesta sexta (14)
Prazo é para contribuintes moradores dos bairros Santo Antônio, Santa Rosa, até as imediações do Ferry Boat 

Contribuintes da região 
Oeste (bairros Santo An-
tônio, Santa Rosa, até as 

imediações do Ferry Boat) de-
vem ficar atentos ao pagamen-
to da parcela seis do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), que vence nesta sex-
ta-feira (14). 

Aquele que tiver qualquer dú-
vida ou queira antecipar o paga-
mento do tributo pode acessar 
o site da Prefeitura (www.gua-
ruja.sp.gov.br), no link Serviços 
Online – Consulta de Débitos e 
Impressão de 2ª Via de Boletos, 
opção IPTU; ou também pode-
rá procurar o Paço Municipal 
Raphael Vitiello (Av. Santos 
Dumont, 640, no bairro Santo 
Antônio, sala 11). Telefone (13) 
3308-7000 – Ramal 7655.

Outra opção é a Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte, 
que fica na Rua Cunhambebe, 
500, em Vicente de Carvalho. O 
Atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 10 às 16 horas. Con-
tato pelo telefone (13) 3342-5872.

VICENTE DE CARVALHO
Para os contribuintes das 

zonas ZN Norte e ZN Sul (bair-
ros de Vicente de Carvalho, 
Morrinhos, Vila Zilda e Jardim 
Brasil I e II) o prazo para paga-
mento da 6ª parcela do IPTU 
expira dia 27 deste mês.

É importante pagar o IPTU 
em dia, porque além de evitar 
multas, os munícipes estarão 
contribuindo com a Cidade, já 
que os recursos são investidos 
em melhorias.

IPTU
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SANTANDER
- Guichês dentro das agências, somente 
transações em dinheiro, pode ser efetuado por 
correntistas de qualquer banco.
- Caixas Eletrônicos (somente correntistas)
- Internet Banking (somente correntistas)
- Débito Automático (somente correntistas)

ITAÚ UNIBANCO
- Caixas Eletrônicos (somente correntistas)
- Internet Banking (somente correntistas)
- Débito Automático (somente correntistas)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Caixas Eletrônicos (somente correntistas)
- Internet Banking (somente correntistas)
- Débito Automático (somente correntistas)
- Caixa Aqui - As transações devem ser realizadas 
em dinheiro, com valor até R$ 2.000,00 para não 
correntistas. 

BRADESCO
- Caixas Eletrônicos (somente correntistas)
- Internet Banking (somente correntistas)
- Débito Automático (somente correntistas)
- Bradesco Expresso - Valor limite para pagamento 
é de R$ 1.000,00 para correntistas ou não.

BANCO DO BRASIL
- Caixas Eletrônicos (somente correntistas)
- Internet Banking (somente correntistas)
- Banco Postal - Correios - O limite para 
pagamento deve ser consultado diretamente nas 
agências (somente correntistas)

A Prefeitura orienta o contribuinte que verifique 
junto a sua instituição financeira o limite de crédito 
para transações diárias, com o objetivo de não 
ter problemas na hora de realizar o pagamento do 
tributo. Pagamentos agendados através de débito 
automático não sofrerão alterações.

Confira como pagar o IPTU na rede bancária credenciada:

http://www.guaruja.sp.gov.br
http://www.guaruja.sp.gov.br
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Contribuintes já podem 
pedir isenção para 2020

Benefício está disponível, 
desde o último dia 10, para 
aposentados, pensionistas, 
portadores de deficiência, 
ex-combatentes e pessoas 
com mais de 65 anosA Prefeitura de Guarujá, 

por meio da Secretaria 
de Finanças (Sefin), 

começou a receber, desde se-
gunda-feira (10), os pedidos 
de isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
Imunidade Tributária e/ou 
Isenção de Taxa de Remoção 
de Lixo para o exercício de 
2020 - benefícios que, desde 
o ano passado, estão sendo 
solicitados no mês de junho. 
Em anos anteriores, os pedi-
dos iniciavam entre os meses 
de agosto e setembro.

A isenção do IPTU é conce-
dida a aposentados, pensionis-
tas, pessoas com deficiência 
(física ou intelectual), ex-com-
batentes, pessoas com mais de 
65 anos e entidades esportivas 
sem fins lucrativos. Já às feiras 
livres é concedido desconto; às 
entidades assistenciais, Imuni-
dade Tributária e/ou Isenção 
de Taxa de Lixo; e para enti-
dades religiosas, Imunidade 
Tributária.

Para ter direito à isenção do 
IPTU é necessário que o con-
tribuinte possua renda de até 
cinco salários mínimos, um 
único imóvel e nele resida, 
além de não ter débitos com 
a Prefeitura de Guarujá, até 
a data do pedido de isenção.

IPTU
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Para ter direito à 
isenção, é necessário 
que o contribuinte 
possua renda de até 
cinco salários mínimos, 
um único imóvel e 
nele resida, além de 
não ter débitos com a 
Prefeitura

No caso de desconto para 
feira livre, o contribuinte deve 
estar adimplente com o Mu-
nicípio e possuir imóvel loca-
lizado na área de feira livre e 
nele residir; Já as entidades 
assistenciais e as desportivas 
devem cumprir os seguin-
tes critérios: não distribuir 
seu patrimônio ou rendas, a 
qualquer título; aplicar seus 
recursos na manutenção das 
finalidades essenciais na ins-
tituição, no Brasil; utilizar o 
imóvel conforme as atividades 
essenciais da instituição; man-

ter documentação fiscal e estar 
adimplente com o Município 
até a data do pedido.

Para entidades religiosas, 
será concedida Imunidade Tri-
butária desde que apresente 
titularidade do imóvel e que 
utilize esse mesmo imóvel 
conforme atividades essen-
ciais.

Para fazer a solicitação é 
necessário apresentar a do-
cumentação na Secretaria de 
Finanças, por meio da Coor-
denação de Receitas Terri-
toriais – Sala 11, que atende 

no Paço Municipal Rapha-
el Vitiello (Avenida Santos 
Dumont, 640 – bairro Santo 
Antônio) ou na Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte 
(Rua Cunhambebe, 500 – Vi-
cente de Carvalho). O atendi-
mento em ambos os locais é 
de segunda a sexta-feira, das 
10 às 16 horas.

As isenções deverão ser so-
licitadas através de requeri-
mento instruído com as provas 
de cumprimento das exigên-
cias para sua concessão, que 
deve ser apresentado até o úl-

timo dia do mês de novembro 
de cada exercício, sob pena de 
perda do benefício fiscal no 
ano seguinte – conforme dita o 
artigo 197 da Lei Complemen-
tar nº 038/97. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (13) 
3308-7655 e (13) 3342-5872.  O 
contribuinte também pode 
conferir o ‘Comunicado nº 001/
Sefin 2019’, sobre o assunto, no 
site da Prefeitura www.gua-
ruja.sp.gov.br – por meio do 
Diário Oficial – edição 4.211, 
de 8 de junho deste ano.

http://www.guaruja.sp.gov.br
http://www.guaruja.sp.gov.br
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Medida tem como objetivo estimular e reconhecer o bom pagador

Inscrições para IPTU Premiado 
terminam neste sábado (15)

CEO atende bebês que apresentam alterações no teste da linguinha

Contribuintes 
podem se inscrever 
por meio do site e 
aplicativo para IOS 
e Android

Contribuintes de Guarujá 
têm até este sábado (15) 
para concorrer a um car-

ro 1.0 zero km, a ser sorteado 
pela Prefeitura em comemora-
ção ao aniversário de emanci-
pação de Guarujá – celebrado 
no próximo dia 30. O sorteio 
será um dia antes (29 de junho), 
pela Loteria Federal.

Podem concorrer contri-
buintes Pessoa Física que te-
nham pago o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) em 
cota única no mês de janeiro, 
mas desde que façam a inscri-
ção – cujo prazo termina neste 
sábado (15).

As inscrições podem ser 
feitas por meio do site da Pre-
feitura ou pelo celular. No site 
(www.guaruja.sp.gov.br), basta 
clicar no link IPTU Premiado 
e preencher o formulário com 
as informações solicitadas. Já 
pelo celular, é preciso baixar 
o aplicativo “IPTU Premiado”, 
disponível para os sistemas 
Android e IOS.

O IPTU Premiado está pre-
visto na Lei Municipal 4267, 
aprovada em 2015, mas esta 
será a primeira vez que será 
aplicado na Cidade. A medida 
tem como objetivo estimular 
e reconhecer o bom pagador.

Segundo a Secretaria de Fi-
nanças, cerca de 18 mil mu-
nícipes que pagaram em cota 
única têm chance de concor-
rer na Cidade - mas desde que 
se inscrevam previamente. A 
Comissão de Organização, 
Acompanhamento e Fisca-
lização da Campanha IPTU 
Premiado terá o prazo de 30 
a 120 dias, a partir da data do 

sorteio, para a efetiva entrega 
do prêmio ao ganhador.

Conforme o Decreto 13.109, 
publicado no dia 30 de abril no 
Diário Oficial do Município, não 
poderão participar do sorteio 
os proprietários de imóveis que 
estejam desobrigados ou isen-
tos, parcial ou integralmente, 
do pagamento do IPTU e auto-
ridades que exercem cargo no 

FINANÇAS

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Executivo e Legislativo Munici-
pais, como prefeito, secretários 
e vereadores.

Os  contribuintes que tive-
rem pendências judiciais ou 
administrativas referentes aos 
tributos dos exercícios ante-
riores também não podem 
participar, com exceção dos 
que tenham firmado acordo de 
parcelamento da dívida até 90 

dias antes do sorteio; tenham 
quitado, no mínimo, 20% do 
total da dívida até o último dia 
útil do mês que antecede cada 
sorteio; e estar com o paga-
mento das parcelas do acordo 
e atuais do IPTU em dia.

MOTO
Quem não pagou em cota 

única, mas está quitando as 
parcelas do IPTU 2019 rigoro-
samente em dia, também con-
correrá a um prêmio, dessa 
vez a ser sorteado no dia 29 de 
fevereiro de 2020. Trata-se de 
uma moto zero km 125 cilin-
dradas, e as inscrições deverão 
ser feitas de agosto a dezem-
bro deste ano, também no link 
IPTU Premiado.

REGULARIZAÇÃO
Já quem está inadimplente 

pode regularizar rapidamente 
seus débitos junto ao Municí-
pio por meio de pagamento à 
vista ou parcelado em até 60 
vezes. Para isso, é preciso pro-
curar o Setor de Dívida Ativa 
(Rua Azuil Loureiro, 691, Santa 
Rosa); o Centro de Cidadania 
(Rua Cunhambebe, 500, Vila 
Alice, Vicente de Carvalho); ou 
diretamente o site da Prefei-
tura, no link Serviços Online. 

Em Guarujá, a frenotomia – 
liberação do frênulo da língua 
em recém-nascidos – é impor-
tante no diagnóstico precoce 
de problemas envolvendo fala, 
mastigação e deglutição da 
criança. 

Este é um procedimento 
necessário quando uma pe-
quena porção do tecido do 
bebê, que deveria desaparecer 
durante o desenvolvimento do 

feto, ainda permanece na par-
te inferior da língua, e assim 
limita movimentos. 

As mamães, cujos bebês pas-
saram pelo teste da linguinha e 
apresentaram alterações são en-
caminhadas pelo Hospital Santo 
Amaro (HSA), Hospital Guarujá 
ou pelas Unidades Básicas (UBS) 
ou de Saúde da Família (Usafas). 

O atendimento na rede mu-
nicipal ocorre com demanda 

livre, sempre às sextas-feiras, 
a partir das 8 horas, no Centro 
de Especialidades Odontológi-
cas (CEO), na Rua Marivaldo 
Fernandes, 275, na Vila Júlia. 
O telefone de contato do CEO 
é o: 3355 8954.

O teste da linguinha no Mu-
nicípio é regulamentado através 
da Lei Municipal nº 4.104, fruto 
do Projeto de Lei 032/2014, da 
Câmara Municipal.
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Peças são 
destinadas a 
crianças em 
situação de 
vulnerabilidade 
social do 
Município

Prefeitura paga 
primeira parcela do 13º 
salário nesta sexta (14)

Solo de dança contemporânea 
é atração gratuita em Guarujá

Benefício contempla os mais de seis mil servidores do Município

A Prefeitura de Guarujá 
paga nesta sexta-feira 
(14) a primeira parce-

la do 13º salário aos mais de 
seis mil servidores do Muni-
cípio, o que representa uma 
injeção de aproximadamente 
R$ 16 milhões na economia 
da Cidade. O anúncio foi feito 
pelo prefeito em 1º de maio, 
Dia do Trabalhador.

“Em nosso governo, os ser-
vidores têm sido de fundamen-
tal importância e, sem eles, 
não teríamos chegado ao nível 
de transformação positiva que 
estamos vivendo no Municí-
pio. Não é coisa simples garan-
tir, em meio a tantas demandas 
e dificuldades, a condição de 
manutenção dos pagamentos 
em dia. Porém, isso deve ser 
prioridade e alvo de atenção 
especial, e assim temos feito 
e faremos sempre, contando 
com o apoio imprescindível da 
categoria, para a continuidade 
de um projeto de melhoria de 
qualidade de vida que abrace 
a todos”, ressaltou o prefeito 
na ocasião.

SERVIDORES

CULTURA
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O espetáculo de dança con-
temporânea ‘Tentativas Contra 
o Vento’ é a atração cultural 
desta sexta-feira (14), às 20 ho-
ras, no Teatro Municipal Pro-
cópio Ferreira (Av. Dom Pedro 

I, 350 – Jardim Tejereba). 
A apresentação confronta a 

visão do espectador, que assis-
te a adaptação da coreografia 
com cenário, vento e música. 
O ator e bailarino Chico Lima 

Projeto Sapatinhos Solidários 
aquece mil bebês em Guarujá

No dia 6 de junho, foram 
doados mil pares de sapati-
nhos confeccionados em tricô, 
crochê e feltro, por meio do 
Projeto Sapatinhos Solidários, 
fruto da parceria da Secretaria 
de Cultura (Secult) com o Fundo 
Social de Solidariedade (FSS) 
de Guarujá. 

Este é o terceiro ano con-
secutivo da iniciativa, que 
entrega os sapatinhos para 
entidades carentes do Muni-
cípio. O projeto tem o objeti-
vo de aquecer as crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social atendidas por entidades 
do Município, e conta com a 

SOLIDARIEDADE

é o protagonista da obra. 
A entrada é gratuita, fruto da 

parceria do Programa de Ação 
Cultural do Governo do Esta-
do de São Paulo (Proac) com a 
Secretaria de Cultura (Secult).

Ator e bailarino Chico Lima 
é o protagonista da obra

ajuda de voluntários para con-
fecção de sapatinhos. 

ENTIDADES BENEFICIADAS
Os sapatinhos foram doa-

dos para as crianças atendi-
das pelo Hospital Santo Amaro 
(HSA), Associação Lar Espírita 
Cristão Elizabeth, Associação 
de Amigos do Lar do Menor 
Assistido (Alma), Projeto Mães 
Guarujaenses, Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), Igreja Vida e Paz 
e Unidade de Saúde da Família 
(Usafa) Jardim Las Palmas.

Fotos R
aquel C

axilé



6 SEXTA-
FEIRA
14.6.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

 

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

D E C R E T O  N.º  13.177.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 12.062, de 26 

de janeiro de 2017, que constitui o Conselho Gestor 
de Finanças Públicas, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente os da legalidade e eficiência;
Considerando ser imprescindível manter o adequado controle das ações 
que envolvam o uso dos recursos públicos e buscar aperfeiçoamento 
na prestação dos serviços; 
Considerando a contínua necessidade de aprimorar o uso dos recursos 
públicos, observadas as normas contidas na Lei Complementar n.º 101, 
de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 
legislações correlatas; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
17687/126056/2019;

D E C R E T A:
Art. 1.º O artigo 1.º do Decreto n.º 12.062, de 26 de janeiro de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1.º Fica constituído o Conselho Gestor de Finanças Públicas, 
com a incumbência de auxiliar o Prefeito na execução orçamentária 
da Municipalidade.” (NR)
Art. 2.º O inciso VIII do artigo 2.º do Decreto n.º 12.062, de 26 de janeiro 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(…)
VIII – Orientar o Prefeito quanto a Execução Orçamentária conforme 
o artigo 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000;” (NR)
Art. 3.º O artigo 4.º do Decreto n.º 12.062, de 26 de janeiro de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4.º O Conselho Gestor de Finanças Públicas, reportar-se-á ao 
Prefeito Municipal sempre que for convocado para tanto, apresentando 
relatório de seus atos, assim como dos balancetes pertinentes, se 
necessário.” (NR)
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 
incisos I, III e IV do artigo 2.º e inciso III do artigo 3.º, todos do Decreto 
n.º 12.062, de 26 de janeiro de 2017.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 10.06.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

Portaria N.º 688/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora RITA DE CASSIA COLOMBRINI TEIXEIRA – Pront. 
n.º 11.171, junto à Secretaria Municipal de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 13 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“CGM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 13.06.2019
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

CONCESSÃO DE LICENÇA - ARTIGO 346 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2012

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Administração, torna público que foi conce-
dido a Licença pelo artigo 346 da Lei Complementar nº 135/2012 
por um (01) ano a partir do dia 01/06/2019 ao servidor municipal 
o Sr. DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA, prontuário n° 20.882, em 
conformidade com o que ficou decidido no processo administrativo 
n° 11.336/2019.

Guarujá, 13 de junho de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG-S 3 – Coordenador III

COMUNICADO
Processo nº 18414/186749/2017  
Chamamento Público nº 04/2019 
Objeto: Seleção de empresas do ramo da construção civil para a 
implantação do empreendimento habitacional de interesse social, 
em terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarujá, que 
o alienará ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no processo 
de sua inclusão no PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV, 
criado pela Lei n. 11.977, de 07 de julho de 2009, objetivando a viabi-
lização do Termo de Adesão ao Programa firmado entre a Prefeitura 
do Município de Guarujá e a Caixa Econômica Federal.
Reiterando o disposto no item 2.1 do Edital, comunico a todos os 
interessados que a sessão pública de recebimento e abertura dos 
envelopes do Chamamento Público em epígrafe será realizado em 26 
de junho de 2019 às 09h00m, iniciando a sua abertura às 09h30m, 
na Diretoria de Compras e Licitações, sito à Av Santos Dumont, 800, 

1º andar, Guarujá/SP.
Guarujá, 13 de Junho de 2019.
Celso Roberto Bertoli Junior

Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO
Convocação para Sessão Pública

PROCESSO nº. 38745/3418/2017.
TOMADA DE PREÇOS nº. 13/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de educação 
com vistas à promoção de oficinas e tutoria para coordenadores e/ou 
professores das redes de ensino regular e técnicos municipais, sobre 
os impactos dos resíduos no saneamento básico, para a execução das 
atividades vinculadas ao projeto FEHIDRO COB-48.
Após a apresentação pela Equipe Técnica, responsável pela análise 
da Proposta Técnica, do relatório, no qual atribuiu-se nota máxima em 
todos os quesitos à Proposta da única Licitante, conforme instruído 
no processo licitatório, a Comissão de Licitações decide:
I – CLASSIFICAR a Proposta Técnica da licitante ECODIMENSÃO MEIO 
AMBIENTE RESPONSABILIDADE SOCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
Nº. 09.469.588/0001-00;
II – CONVOCAR os interessados para a Sessão se abertura de envelopes 
de Proposta de Preços, que ocorrerá no dia 17 de junho de 2019, às 
11:00hs., na sala de reuniões do Paço Municipal Moacir dos Santos 
Filho, sito a Avenida Santos Dumont, 800, 1º. andar, Santo Antônio 
Guarujá – SP ( mesmo local da primeira sessão);
III – Publique-se.

Guarujá, 12 de junho de 2019
Comissão Permanente de Licitações de 

Compras e Serviços Gerais
Eduardo Iago Ramos - Presidente

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº: 106/2018 T.A. 01
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº.: 5653/126056/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
LOCADORES: NAJLA ABDUL SAYAD HAMMOUD, HISSAM SOBHI 
HAMMOUD E SALUA MOHSEN HAMMOUD.
DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA: Abrigar o CARTÓRIO 
ELEITORAL DE VICENTE DE CARVALHO, subordinado à Secretaria 
Municipal de Coordenação Governamental, no valor mensal de R$ 
11.000,00 (onze mil reais). Vigência de 12 meses, início em 15 de junho 
de 2019 e término em 14 de junho de 2020. A presente contratação 
se dará através de dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da 
lei federal 8.666/93 e na Lei nº 8.245/91. As despesas decorrentes 
com a execução do presente contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária nº Órgão: 02.01 Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00. 
O presente contrato será diretamente acompanhado e fiscalizado, em 
todas as suas fases, pela Secretaria Municipal de Coordenação Gover-
namental, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela locatária, nos termos do art. 67, da Lei Federal 8.666/93. Data 
de Assinatura: 03 de junho de 2019. 

ADVOCACIA GERAL

PORTARIA AGM Nº 29/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos 
Municipais nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março 
de 2013, alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 
135/2012, SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º 8529/2019, para 
apurar os fatos descritos na representação encaminhada pela Secre-
taria Municipal da Educação, Esporte e Lazer, cujo objeto versa sobre 
conduta irregular de servidor municipal.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 15 de maio de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

ACESSE  www.guaruja.sp.gov.br
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PORTARIA AGM Nº 30/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos 
Municipais nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março 
de 2013, alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 
135/2012, SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 8391/2019, para 
apurar os fatos descritos na representação encaminhada pela Coor-
denadoria de Gestão de Frota, que tem como objeto a apuração de 
suposto acidente de trânsito, sem vítimas, ocorrido em 04/01/2019, 
envolvendo viatura oficial lotada na SEDEL. 

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 15 de maio de 2019

Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM N.º: 31/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Comple-
mentar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto 
Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto 
n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Com-
plementar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo 
Administrativo Disciplinar, sob o n.º:35.109/121223/2016, pelo 
Rito ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos mencionados 
autos, em face do servidor P.P.D.J.F., prontuário n.º 11.832, lotado na 
AGM, Procurador Municipal, pois consta dos autos que o mencionado 
servidor teria supostamente extinguido crédito tributário, sem a ob-
servação das formalidades para esse fim. Verifica-se dos autos, que 
o servidor processado teria requerido a extinção da Execução Fiscal 
n.º 37488/2009, com base em juntada de suposto comprovante de 
ISTI – Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos. Ocorre que, conforme 
se constata dos autos, existia divergência no valor de recolhimento, 
gerando a possibilidade de prejuízo ao Erário, em decorrência do 
procedimento adotado pelo servidor processado.
Consta ainda que o servidor processado deixou de solicitar informações, 
estritamente necessárias, à SEFIN para que pudesse ser solicitada a 
extinção do crédito tributário, agindo de forma desidiosa e com potencial 
para gerar prejuízo a esta Municipalidade.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta do servidor 
se enquadra para fins disciplinares nos artigos 439, I, IV e XII; artigo 
442, XII; c/c artigo 450, III, § 3º, letra “C”, todos da Lei Complementar 
Municipal nº 135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 17 de maio de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM N.º 32: /2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Comple-
mentar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto 
Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto 
n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Com-
plementar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo 
Administrativo Disciplinar, sob o n.º: 1.621/137739/2019, pelo Rito 
ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos mencionados autos, 
em face do servidor P.P.D.J.F., prontuário n.º 11.832, lotado na AGM, 
Procurador Municipal, pois consta dos autos que o mencionado servidor 
teria, ao que tudo indica, agido sistematicamente de forma intimidativa, 
desleal e ilegal em face de superiores hierárquicos, testemunhas que 
figuram em seus procedimentos disciplinares, outros procuradores 
municipais e membros das comissões de sindicância e de processo 
administrativo disciplinar, inclusive representando todos aos órgãos de 
fiscalização; ao invés de se defender nos respectivos procedimentos.
Consta ainda dos autos denúncia formulada por GUSTAVO MARQUES 
DE ABREU por eventual perda de prazo no Processo n.º 0516931-
38.1995.8.26.0053, que figurava como polo ativo o Banco Pontual, 

gerando prejuízo da ordem de milhões ao Erário, a qual também foi 
repetida no MP/SP.
Restou comprovado que o denunciante era fictício, ou seja, não existia, 
denotando um ímpeto de macular, difamar, dissuadir e intimidar. Ade-
mais, o alegado em denúncia por “ser inexistente”, não correspondia 
à verdade. Não existiu perda de prazo, tampouco prejuízo ao Erário 
causado por procuradores que atuaram naquele processo. No MP/SP, 
as denúncias também foram arquivadas por inexistência de qualquer 
indício de falta funcional ou má conduta.
Verifica-se ainda dos autos que o servidor processado, tinha pleno 
conhecimento de que não teria ocorrido na espécie qualquer falta 
funcional dos procuradores responsáveis pelo processo judicial. Mesmo 
sabendo da inexistência de qualquer falta, o servidor processado teria 
noticiado novamente sobre a suposta perda de prazo e prejuízo ao 
Erário, em flagrante intenção de difamar o seu superior hierárquico.
Não satisfeito, o servidor processado teria seguido firme no intuito de 
difamar e intimidar o Procurador Geral do Município (Gustavo Guerra), 
e mais uma vez usou de acusações que tinha plena certeza de serem 
falsas, para agir de forma indevida divulgando inverdades. Atuando 
dessa forma, o servidor processado, teria extrapolado das funções 
inerentes ao seu cargo.
Por derradeiro, sempre com o intuito de assediar seu superior hierár-
quico, o servidor processado repetiu por mais uma vez representações 
infundadas e falsas, desta vez, endereçadas ao TCE/SP e MP/SP. 
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta do servidor 
se enquadra para fins disciplinares no artigo 439, III, e artigo 440; 
artigo 442, XIV, XXII; artigo 443, c/c artigo 450, IV, § 4º, letra “C”, 
todos da Lei Complementar Municipal nº135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 17 de maio de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM N.º: 34/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Comple-
mentar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto 
Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto 
n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Com-
plementar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo 
Administrativo Disciplinar, sob o n.º: 26.842/187335/2018, pelo 
Rito ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos mencionados 
autos, em face da servidora, L.D.C.A, prontuário n.º 20.088, lotada na 
SEDUC, na função de auxiliar de desenvolvimento infantil, pois consta 
dos autos que a mencionada servidora teria supostamente agredido 
uma criança nas dependências da Unidade NEIM MAURO APRÍGIO DE 
BRITO a “unhadas” e “arranhões” na face da criança. Ainda, conforme 
os autos, a referida servidora não cumpre com que lhe é determinado, 
bem como se comporta de maneira incompatível à função que ocupa.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta da servidora se 
enquadra para fins disciplinares nos artigo 439, I, II, IV, VI, VIII, IX - “a” 
e X; 442, XII, XIV, XXII c/c artigo 450, IV, § 4º, letra “G”, todos da Lei 
Complementar Municipal nº135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 17 de maio de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM Nº 35/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos 
Municipais nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março 
de 2013, alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 
135/2012, SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º 13893/2019, 
para apurar os fatos descritos na representação encaminhada pela 
Advocacia Geral do Município, relativos à conduta irregular de servidor 
desta municipalidade. 

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 20 de maio de 2019.

Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM Nº 37/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MU-
NICÍPIO,usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos 
Municipais nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março 
de 2013, alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 
135/2012, SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º 8599/2019, para 
apurar os fatos descritos na representação encaminhada pela Coor-
denadoria de Gestão de Frota, relativos à eventual responsabilidade 
funcional referente ao acidente de trânsito com vítima, envolvendo 
a viatura oficial, marca NISSAN/ Modelo MARCH, prefixo 708, de 
placas EOB 6746, cor branca, ano 2013/2014, conforme o B.O PM 
nº 201812120815707.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 28 de maio de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

INFRAESTRUTURA E OBRAS
Edital de Notificação nº 13/2019

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
451834 3-0178-018-000 Adriano Elias de Souza 38
441345 6-0016-002-000 Amelia Rodrigues 17
450322 6-0957-003-000 Angela Maria de Moraes 27
450323 6-0957-003-000 Angela Maria de Moraes 38
441344 6-0097-009-000 Elaine de Jesus Barbosa dos Santos 17
445998 3-0456-005-000 Eloisa Maria de Andrade Henriques 27
445999 3-0456-005-000 Eloisa Maria de Andrade Henriques 26§04
446000 3-0456-005-000 Eloisa Maria de Andrade Henriques 26
450786 2-0048-005-000 Espolio de José Carlos Ferreira Canaes 38§05
450325 6-1012-013-000 Francisca de Assis Silva Santos 38
450328 6-0031-013-000 Gilberto Orifice 27
450314 5-0031-014-000 Guliart Martins Correa 27
450782 1-0090-005-000 Hiyochi Miki 17
450326 6-0630-012-000 José dos Santos 38
450327 6-0630-012-000 José dos Santos 26
441346 5-0014-011-002 José Junqueira Coelho 17
437382 6-0217-001-000 Manoel Alonso Canosa 17
441343 5-0041-007-000 Manoel Carvalho 17
441342 6-0052-004-000 Mohamad Ali Malat 26
450321 5-0057-012-000 Onorio Paparelli 27

Guarujá, 13 de junho de 2019.
Adilson Luiz de Jesus
Infraestrutura e Obras

Osvaldo Basilio da Silva
Sec. Coord. Obras e Posturas

Márcia Cristina Costa
Fiscal Municipal

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, 
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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 
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/
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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:

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/
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: ______________________________
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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 
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:

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 15 de Junho de 2019, a 
via: Rua Oscar Pereira, Jardim Guaiúba  – estará bloqueada ao tráfego 
de veículos das 14:00h às 18:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 16317/2019.

Guarujá, 13 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APM
A Direção do CAEC Vereador André Luiz Gonzalez serve-se do presente 
edital para convocar os membros da Associação de Pais e Mestres, 
pais, professores, funcionários e demais pessoas da comunidade para 
a Assembléia Geral a ser realizada aos dezoito dias do mês de junho 
de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos em primeira 
chamada e às quatorze horas em segunda chamada, em uma das de-
pendências dessa Unidade de Ensino, situada à Travessa 268, Quadra 
77, s/nº, Morrinhos II, Guarujá/SP, para tratar dos seguintes assuntos: 
1- Prestação e Aprovação das Contas APM/Convênio e Recursos Próprios 
2- Destinação das verbas
3- Assuntos gerais. 

Guarujá, 12 de junho de 2019
Keith Silva dos Santos

Diretora de Unidade de Ensino – pront. 12.879
                                   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONSELHO DE ESCOLA
A Direção do CAEC Vereador André Luiz Gonzalez serve-se do pre-
sente edital para convocar os membros do Conselho de Escola, pais, 

professores, funcionários e demais pessoas da comunidade para a 
Assembléia Geral a ser realizada aos dezoito dias do mês de junho de 
dois mil e dezenove, às quatorze horas em primeira e única chamada, 
em uma das dependências dessa Unidade de Ensino, situada à Tra-
vessa 268, Quadra 77, s/nº, Morrinhos II, Guarujá/SP, para tratar dos 
seguintes assuntos: 
1- Prestação e Aprovação das Contas APM/Convênio e Recursos 
Próprios
2- Destinação das verbas
3- Assuntos gerais.

Guarujá, 12 de junho de 2019
Keith Silva dos Santos

Diretora de Unidade de Ensino – pront. 12.879

NOTIFICAÇÃO
Notificamos a OSC CÍRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DAN-
ÇANTE, CNPJ 10.629.852/0001-04, para que, até o dia 25/06/2019, 
providencie a regularização das pendências abaixo, referente ao Termo 
de Fomento nº 61/2017, já de conhecimento da entidade. 
Até o atendimento integral da presente notificação, os repasses en-
contram-se suspensos, bem como o não cumprimento acarretará 
medidas para aplicação das penalidades cabíveis, inclusive inscrição 
na dívida ativa do município e possível rescisão da parceria vigente.
Pendências: não entrega integral da prestação de contas anual de 2018; 
não entrega das prestações de contas das parcelas 03 e 04 de 2019.  

Fernando Antonio de Almeida Monte
Prontuário 21.315

Diretor de Gestão de Parcerias com o Terceiro Setor
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer

COMUNICADO n 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

DESENVOLVIMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS 

NO PROGRAMA EM JUNHO/2019
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, 
ligar para 0800 726 0207.  
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do Município.

MÊS/ANO NIS DO RESPONSÁVEL LEGAL NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
06/2019 16023520457 ACUCENA COSTA BARRETO                                                 
06/2019 20034268116 ELIANE SILVA DE BRITO         

                                        
Ronald Luiz Nicolaci Fincatti

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social



11SEXTA-
FEIRA
14.6.2019Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

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

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 

 

CONSELHO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº. 008/2019 – CMDCA
Convocação da Assembleia Ordinária

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarujá – CMDCA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei 
Municipal nº 3.382, de 07 de junho de 2006, alterada pela Lei 3.944 
de 30 de maio de 2012, vem por meio deste, convocar os Conselheiros 
de Direitos Titulares e Suplentes e demais interessados a participarem 
da Assembleia Ordinária, a ser realizada no dia 18 de junho de 2019, 
às 9h, nas dependências da Câmara Municipal, Avenida Leomil, nº 
291, Centro, Guarujá/SP.
Pauta:
• Conselho Tutelar e o Processo Eleitoral 2019;
• Inscrição ou Renovação de Registro das Organizações no CMDCA;
• Lei Federal nº 9.608/98 – Serviço Voluntario; 
• Concursos de Projetos;
• Assuntos gerais;
• Assuntos Internos dos Conselheiros do CMDCA. 

Guarujá, 13 de junho de 2019.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva

Presidente

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos efetivos do Município de Guarujá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 de fevereiro de 2015, e alterações, que dispõem sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá;

RESOLVE:
I – DEFERIR os benefícios de que trata o artigo 162 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, aos servidores abaixo relacio-
nados, nos períodos descritos:

PORTARIA PROCESSO 
INTERNO PRONT NOME BENEFÍCIO INÍCIO DO BENEFÍCIO FIM DO BENEFÍCIO ÓRGÃO

821/2019 525/2018 14955 ADRIANA SANGIACOMO DIAS AUXÍLIO-DOENÇA 04/06/19 07/08/19 SEDEL
822/2019 721/2018 13223 SILVANA ELENO DE OLIVEIRA AUXÍLIO-DOENÇA 01/06/19 06/08/19 SEDEL
823/2019 731/2018 11066 SANDRA REGINA DOS SANTOS PRATA AUXÍLIO-DOENÇA 05/06/19 02/08/19 SEDEL
824/2019 1098/2018 18313 MAISA RAMOS COSTA AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 28/07/19 SEDEL
825/2019 1226/2018 18713 WANDERLEIA SCHISZLER DAS CHAGAS AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 30/07/19 SEDEL
826/2019 1290/2018 18918 ELCI SILVA DE SANTANA LIMA AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 03/06/19 SEDEAS
827/2019 105/2019 5871 ANGELA MARIA GAMBA AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 03/08/19 SEDEL
828/2019 112/2019 13158 VALDILENE DE MELLO DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 13/07/19 SEDEL
829/2019 282/2019 19103 CARLA ROSE DA SILVA PESSOA AUXÍLIO-DOENÇA 30/05/19 27/07/19 SESAU
830/2019 385/2019 16320 VALDEMIR GENUINO DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 05/06/19 03/08/19 SEDEL
831/2019 387/2019 18818 LUCIANA BERNARDES DOS SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 23/05/19 07/08/19 SESAU
832/2019 503/2019 16378 DAGMAR BARROS AUXÍLIO-DOENÇA 31/05/19 03/08/19 SEDEL
833/2019 511/2019 4850 JOSÉ FRANCISCO NASCIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA 06/06/19 20/07/19 SESAU
834/2019 531/2019 18110 ANA LUCIA DANTAS VIANNA AUXÍLIO-DOENÇA 27/05/19 06/07/19 SEDEL
835/2019 541/2019 8742 MILTON LEITE MAZAGÃO JUNIOR AUXÍLIO-DOENÇA 29/05/19 15/07/19 SEURB

II – CANCELAR o benefício de que trata o artigo 162 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, do servidor abaixo relacionado:
PORTARIA PROCESSO INTERNO PRONT. NOME BENEFÍCIO FIM DO BENEFÍCIO ÓRGÃO
836/2019 714/2017 20772 MARILIA CANABATE AUXÍLIO DOENÇA 30/04/2019 SEDEL

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

Guarujá, 13 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente

PORTARIA N° 936/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, usando das atribuições que a Lei lhe confere, em especial o artigo 
33, XV da Lei Complementar nº 179/15 e considerando o que ficou decidido no processo administrativo n° 440/2019;
CONCEDE aposentadoria voluntária por idade, conforme cálculos apurados, à Sra. TELMA DE JESUS SILVA, servidora pública da Prefeitura 
Municipal de Guarujá, prontuário 10.785, Pajem, conforme prevê o artigo 151, da Lei Complementar nº179/2015, artigo 40, §1º, III, “b” da 
Constituição Federal, com redação da E.C. nº 41/2003 e Nota Técnica 03/2013 da Secretaria de Políticas da Previdência Social-NT 03/2013/
CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 24 de junho de 2019.

Registre-se e publique-se.
Guarujá Previdência, 13 de junho de 2019.

EVERTON SANT’ ANA
Diretor Presidente - Registrada no Livro Competente
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Campanha do Agasalho conta com 
mais de 50 postos de arrecadação

Objetivo é angariar agasalhos em bom estado de conservação para pessoas em situação de vulnerabilidade social

DOAÇÕES

Agasalhos, cobertores, 
sapatos e mantas são 
alguns dos itens que 

podem ser doados na 14ª 
Campanha Metropolitana do 
Agasalho. O Fundo Social de 
Solidariedade (FSS) de Guarujá 
já distribuiu mais de 50 caixas 
coletoras nos principais pon-
tos da Cidade.

A campanha teve início no 
último dia 29 de maio e se es-
tenderá até 7 de agosto. No ano 
passado, as nove cidades da 
Baixada Santista arrecadaram 
403.190 peças. Guarujá supe-
rou a marca de 50 mil peças.

Com o tema: “Roupa boa, a 
gente doa”, o objetivo é arreca-
dar peças em bom estado de 
conservação para as pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social. Como parte da 
campanha, será realizado no 
próximo dia 26, em Santos, o 
Bazar Solidário Metropolitano. 

Os munícipes também po-
dem levar as doações no Fun-
do Social de Solidariedade de 
Guarujá, que fica na Rua Cava-
lheiro Nami Jafet, 549, Centro. 
Mais informações: 3386-8820.

1. 21º Batalhão de Polícia Militar – Rua José Avelino de Oliveira, 
171 – Jardim Guaiúba
2. 3º Batalhão Polícia Ambiental – Praça Getúlio Vargas, 56 – 
Guaiúba
3. Associação Comercial de Guarujá (Aceg) – Rua Buenos Aires, 
148/154 – Vila Maia
4. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Guarujá – Rua Quintino Bocaiúva, 524 – Centro
5. Associação Palavra da Vida – Rua dos Miosótis, 101 – 
Jardim Helena Maria
6. Banco do Brasil – Rua Mário Ribeiro, 1048
7. Banco Santander – Avenida Leomil, 452
8. Banco Santander – Avenida Dom Pedro I, 1343
9. Banco Santander – Agência Praça da Matriz – Centro
10. Banco Santander – Agência Prefeitura – (Avenida Santos 
Dumont, 640 –Santo Antônio.
11. Banco Santander – Agência Vicente de Carvalho (Avenida 
Santos Dumont, 203 – Pae Cara)
12. Brito Material de Limpeza – Rua Dionísio José Lourenço, 
149 – Morrinhos II
13.  Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)   
André Luiz Gonzalez – Travessa 268, quadra 77 - Morrinhos II
14. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
Dante Sinópoli – Alameda Dracena, 513 – Vila Áurea – Vicente 
de Carvalho
15. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
Isabel Ortega de Souza – Rua Manoel da Cruz Michael, 333 – 
Santa Rosa
16. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
João Paulo II – Rua Silvio Fernandes Lopes, nº 281 – Pae cará 
Vicente de Carvalho.
17. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
Profª Márcia Regina dos Santos – Avenida Mário Daige, 1440 – 
Jardim Boa Esperança.
18. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
Profº Carlos Cesar - Rua Iracema s/nº - Enseada
19. Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec)  
Cornélio Pacheco – Avenida do Bosque, s/nº - Maré Mansa.
20. Câmara Municipal de Guarujá – Av. Leomil, 291 – Centro
21. Centro de Formação e Capacitação Profissional (Camp) 
Guarujá – Avenida Adriano Dias dos Santos, 700 – Jardim Boa 
Esperança
22. CCAA – Rua Washington, 207 – Vila Maia
23. Colégio Adélia Camargo Corrêa – Avenida Miguel Mussa 
Gaze, 247 –Santa Rosa
24. Colégio Ambiente do Saber – Rua Valéria Cicconi, 172 – 
Jardim Helena Maria
25. Colégio Objetivo – Avenida General Rondon, 50 – Jardim 
Las Palmas
26. Colégio Ômega - Av. Osvaldo Cruz - Parque Estuário

27. Colégio Professora Yeda Maria – Rua Campos Sales, 272 – 
Vila Júlia
28. Danimar – Rua Buenos Aires, 134 – Vila Maia
29. Droga Farma – Avenida Osvaldo Cruz, 1009 – Pae Cará –
Vicente de Carvalho.
30. Drogaria Kativa – Rua 11, 57 – Morrinhos I
31. E.M. Augusto Antunes Corrêa – Rua Romualdo dos Santos 
Inácio, 45 – Jardim Boa Esperança- Vicente de Carvalho.
32. Escola Internacional – Rua Quintino Bocaiúva, 402 – Vila 
Maia
33. Etec Alberto Santos Dumont – Rua Dr. Carlos Nehring, 165 
– Jardim Helena Maria
34. Grêmio Recreativo dos Funcionários Públicos – Rua Ranulfo 
Veríssimo, 50 – Jardim Las Palmas
35. Hortifruti Guarujá
36. Mc Donald’s – Av. Puglisi, 530 – Centro
37. Mc Donald’s - Enseada – Av. Dom Pedro I, 1891 – Enseada
38. Mercadão Atacadista – Av. Santos Dumont, 1071 – Santo 
Antônio
39. Moby Fitness Academia – Rua Monteiro Lobato, 365 – Sítio 
Pae Cará . 
40. Only Lavanderia – Rua Rio de Janeiro, 203 – Barra Funda
41. Paço Municipal Moacir dos Santos Filho – Av. Santos 
Dumont, 800 –Santo Antônio.
42. Paço Municipal Raphael Vitiello -Av. Santos Dumont, 800 - 
Vila Santo Antônio
43. Padaria O Rei Do Trigo – Avenida Leomil, 1160 – Barra 
Funda
44. Posto Ipiranga – Avenida Puglisi, 610 - Centro
45. Rainha Do Norte – Avenida Thiago Ferreira, 228 – Vila Alice 
V.C
46. Rip Curl Brasil Ltda. – Avenida Miguel Stéfno, 4544 – 
Enseada
47. Salão Adão Hairdresser’s – Rua Washington, 607 – Centro
48. Salão Roberto Hair – Rua Mário Ribeiro, 863 – Centro
49. Secretaria Municipal de Cultura – Av. Dom Pedro I, 350 – 
Jardim Tejereba.
50. Sindicato Emp. Edif. Condomínios (Seeclag) - Rua Osvaldo 
Rubens Lourenço, 338-426 – Jardim Las Palmas
51. Sindicato Dos Funcionários Públicos – Rua Manuel Hipólito 
Rego, 84 – Jardim Boa Esperança
52. Store Pesadão – Rua Joana de Menezes Faro, 124 – Vila Alice 
53. Terminal de Exportação do Guarujá (Teg) - Avenida Bento 
Pedro da Costa, 65 - Bloco 1 - Jardim Boa Esperança
54. Terminal de Ônibus Ferry Boat - Praça das Nações Unidas, 
s/nº, Vila Ligya
55. Terminal de Ônibus Vicente De Carvalho
56. Vila Souza Atlético Clube – Avenida Arthur Costa Filho, 282 
– Vila Maia
57. Wizard – Rua São Jorge, 608 – Pae Cará

CONFIRA OS POSTOS DE ARRECADAÇÃO:
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