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Orçamento Participativo: 
Cidade terá audiências públicas

PÁGINA 3

Primeiro encontro será no dia 25 de junho, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vicente de Carvalho. 
O intuito é promover a elaboração do Orçamento em conjunto com a população

PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÁGINA 2 ÚLTIMA PÁGINA

Desratização 
prossegue na Cidade

Quadra society 
é inaugurada
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OPERAÇÕES URBANAS

Constantemente, a Diretoria de Limpeza Urbana realiza a 
instalação de papeleiras em pontos estratégicos da Cidade. 
Cerca de 600 lixeiras já foram instaladas, tendo que ser 
substituídas com frequência devido à ação de vandalismo. 
É importante que a população colabore com a preservação e 
utilize a ferramenta do modo adequado
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PÁGINA 4

Operação contra furto de 
cabos detém sete pessoas
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Vila Baiana e Vila Júlia recebem 
serviços de desratização 

CAPS II altera o expediente 
na segunda-feira (24)

Prefeitura oferece atendimento gratuito para coleta de material 
para diagnóstico de leptospirose e vacinação antirrábica animal 

SAÚDE

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Arroz, dobradinha, farofa de bacon, 
vinagrete, laranja e suco de limão  

Salada de couve ao vinagrete, arroz, 
feijão, feijoada mista, farofa simples, 
laranja e suco de limão 

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

A Prefeitura continua 
com os serviços de 
desratização no Muni-

cípio. O cronograma da sema-
na teve início na segunda-fei-
ra (17) e será concluído nesta 
quarta-feira (19), em virtude 
do feriado de Corpus Chris-
ti. Dois bairros estão sendo 
contemplados: Vila Baiana 
e Vila Júlia. 

Além dos serviços, é in-
teressante ressaltar a impor-
tância da colaboração dos 
munícipes com práticas sim-
ples do dia a dia. Dentre elas, 
armazenar o lixo (usar tampas 
e colocar na rua próximo ao 
horário da coleta); não alimen-
tar pombos, recolher restos 
de alimentos de recipientes e 
evitar contato com a água em 
caso de alagamentos.

Durante o período, a Uni-
dade de Vigilância em Zoo-
noses, localizada na Avenida 
Adriano Dias, 303 - Jardim 
Boa Esperança, oferecerá 
atendimento para coleta de 
material para diagnóstico 
de leptospirose e vacinação 
antirrábica animal para cães 
gatos das 9 às 11h30.

restaurante

menu
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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

Em decorrência da reunião mensal de equipe, não ha-
verá expediente no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS 
II), na segunda-feira (24), das 8 às 13 horas. A Unidade 
localizada na Rua Buenos Aires, 194 – Vila Maia, funcio-
nará, normalmente, a partir das 13 horas. 

Colaboração dos 
munícipes com 
práticas simples 
do dia a dia também 
é importante

Fotos/PMG
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Prefeitura realiza audiências 
para elaboração do Orçamento

Prazo para alistamento militar termina dia 30

O primeiro encontro 
acontece no 
próximo dia 25, na 
Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, 
em Vicente de 
Carvalho

A Prefeitura de Guarujá 
realiza no próximo dia 
25 de junho (terça-fei-

ra), primeira audiência públi-
ca referente à elaboração da 
Lei Orçamentária Anual (LOA). 
O encontro visa promover o 
processo de Orçamento Parti-
cipativo, que prioriza o envol-
vimento direto da população 
na discussão com o Poder Pú-
blico, acerca dos investimen-
tos no Município.

A audiência será realizada 
Paróquia Nossa Senhora das 
Graças - Matriz (Rua Padre An-
chieta, 107, Vila Alice, em Vi-
cente de Carvalho), a partir das 
19 horas. Já no dia 4 de julho, 

às 19 horas, na Câmara Muni-
cipal (Av. Leomil, 291, Centro), 
acontece o segundo encontro.

O Orçamento Participati-
vo é um processo pelo qual a 
população decide, de forma 
direta, a aplicação de recur-
sos em obras e serviços que 
serão executados pela Ad-
ministração Municipal.  Por 
isso, a participação popular 
é fundamental para ajudar a 
Cidade a construir o seu plane-
jamento. Na ocasião, também 
será apresentado um balanço 
das ações do Município.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Encontro visa promover o processo 
de Orçamento Participativo

SERVIÇO

Os jovens do sexo mascu-
lino nascidos em 2001 devem 
se alistar, obrigatoriamente, 
no serviço militar. O período 
de inscrição é de 2 de janeiro a 
30 de junho e, caso não ocorra 
até a data limite, é necessário 
o pagamento de multa. Além 
disso, o jovem perde o direito 
de cursar faculdade, fazer con-
curso público, tirar passaporte 
e se mantém vinculado ao ano 
seguinte.

O alistamento online ser-
ve apenas para a classe de 
2001, e pode ser feito através 
do site www.alistamento.eb.
mil.br, desde que a pessoa 
possua e-mail, celular válido 
e CPF. Já os que não contêm 
os requisitos citados, devem 
se dirigir à Junta de Servi-
ço Militar da região para a 
inscrição até o último dia 
útil do mês. Os documentos 
necessários são: RG, CPF, 
comprovante de residência 
e foto 3x4.

A primeira etapa consiste 
no cadastro e logo depois os 
jovens são encaminhados, ou 
não, para a seleção formada 
por membros das forças ar-
madas (Marinha, Aeronáuti-
ca e Exército). Os que forem 
dispensados devem voltar à 
Junta para requerer seu cer-
tificado definitivo.

Inscrição para os 
jovens que atingem 
a maioridade neste 
ano pode ser feita 
através do site www.
alistamento.eb.mil.br

Fotos R
eprodução

http://www.alistamento.eb.mil.br
http://www.alistamento.eb.mil.br
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Na madruga do último domingo (16), a Guarda Civil Municipal 
de Guarujá (GCM) realizou uma operação para coibir a 
desordem e perturbação de sossego no bairro das Astúrias. 
A ação aconteceu na Estrada Alexandre Migues Rodrigues 
com a Rua das Galhetas e foi deflagrada após denúncias. 
Durante a operação, 20 pessoas foram abordadas, 10 veículos 
foram vistoriados. Dentre estes uma moto e um carro que 
apresentaram irregularidades foram recolhidos ao Pátio

Ação faz parte de uma operação deflagrada no mês passado, que envolve a GCM, 
Força-Tarefa e Polícia Militar e tem como objetivo coibir esse tipo de crime na Cidade

Sete pessoas são detidas em operação 
contra furto de cabos de energia 

GCM realiza operação 
para coibir desordem e 
perturbação de sossego

No total, foram 15 ocorrências atendidas; mais de 100 metros de cabos de alta tensão e um poste foram recuperados

Com o patrulhamento 
intensivo e ajuda da po-
pulação, por meio de de-

núncias, a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Guarujá deteve 
sete indivíduos por furto de 
cabos de energia, dentre eles, 
um foragido da justiça. A ação 
faz parte de uma operação de-
flagrada no mês passado, que 
envolve a GCM, Força-Tarefa 
e Polícia Militar e tem como 
objetivo coibir esse tipo de 
crime na Cidade. 

Durante 30 dias, as equipes 
especializadas de Rondas Os-
tensivas Municipais (ROMU) 
e do Canil, atuaram em pon-
tos estratégicos de Guarujá e 
Vicente de Carvalho. Com o 
suporte das equipes de área, 
foram atendidas 15 ocorrên-
cias e mais de 100 metros de 
cabo de alta tensão e um poste 
foram recuperados.

No início do mês de junho, 
foram recuperados 25 metros 
de fio no Jardim Helena Maria 
e uma pessoa foi presa. Já no 
último dia 11, durante rondas 
pelo Viaduto Floriberto Ma-
riano, (sentido Centro), um 
homem foragido pela justiça 
foi capturado pelos guardas 
municipais.

“A GCM tem voltado sua 
atenção e esforços, intensifi-
cando sua atuação com foco 
no combate a essa prática 
criminal que tanto prejudica 
a nossa população. Agradeço 
a parceria também da po-
pulação através das denún-
cias”, afirmou o diretor da 
GCM.

SEGURANÇA
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

D E C R E T O  N.º  13.186.
“Abre crédito adicional suplementar na importância 

de R$ 870.919,00 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o disposto no inciso I do artigo 6.º da Lei Municipal n.º 
4.598, de 20 de dezembro de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Advocacia Geral do Município, na Secretaria Municipal 
de Defesa e Convivência Social, na Secretaria Municipal de Turismo e na Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito na importância de R$ 
870.919,00 (oitocentos e setenta mil, novecentos e dezenove reais), destinado 
a suplementar as dotações de seus orçamentos vigentes, observadas as 
seguintes discriminações:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
04.01.00 04 122 4008 2 005 3 3 90 36 00 out. serv. terc. - pessoa física 1 500.000,00 
04.01.00 04 122 4008 2 005 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 160.000,00 
10.01.00 06 182 3003 2 025 3 3 90 30 00 material de consumo 1 41.000,00 

18.01.00 23 695 2004 2 057 4 4 90 52 00 equipamentos e material 
permanente 1 17.000,00 

23.01.00 04 121 4009 2 196 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 72.216,00 
23.01.00 04 121 4009 2 196 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 7 80.703,00 

Total 870.919,00 

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

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
10.01.00 06 181 3003 2 178 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 41.000,00 
18.01.00 23 695 2004 2 057 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1     17.000,00 
24.01.00 04 123 4007 2 197 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 660.000,00 
25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 51 00 obras e instalações 1     72.216,00 
25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 51 00 obras e instalações 7 80.703,00 

Total 870.919,00 

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

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 18 de junho de 2019.
PREFEITO

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 18.06.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

Portaria n.º 696/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR, interinamente, o servidor ROGERIO DE LIRA QUEIROZ – Pront. n.º 
5.002, para o cargo de provimento em comissão, símbolo DAS-7, de Diretor de 
Uso e Ocupação do Solo, durante o impedimento de seu titular (Pront. n.º 21.280), 
por motivo de licença médica, no período de 17/05/2019 a 11/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 18 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

“SEINFRA”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 18.06.2019
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-Pre-
feito, Prefeito e servidores contratados temporariamente com com base na 
Constituição Federal, conforme as exigências da lei federal n° 8.429/92, Lei 
Complementar nº 135/12 e Decreto nº 10.661.
A declaração compreenderá imóveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e 

qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País 
ou no exterior, e, quando for o caso, a critério da Administração, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico, conforme artigo 13 § 1º da 
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Fica facultada a entrega de cópia da Declaração de Bens apresentada 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, INCLU-
SIVE CELULAR, AINDA QUE DE CONTATO/RECADOS.; a fim de ser arquivada 
na Diretoria de Gestão de Pessoas.
A transgressão do disposto no artigo 1.º do Decreto Nº 10.661 acarretará 
a configuração de infração disciplinar de natureza grave, nos termos da Lei 
Complementar Municipal n.º 135, de 04 de abril de 2012, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens e/ou ofertar falsa declaração de bens 
dentro do prazo determinado.

ADM – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Administração, convoca o(a) Sr.(a.)  MARIA MELIDA DE MELLO 
E SOUZA – prontuário nº 14.878, para que no prazo de três (03) dias úteis a 
contar da publicação deste, compareça junto a Diretoria de Gestão de Pessoas 
(2º andar - sala nº 30), desta Prefeitura Municipal, sito a Av. Santos Dumont, 
n° 640, Bairro do Santo Antonio,  no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 
16:00 às 18:00 horas para tomar ciência do que foi decidido no processo 
administrativo nº 14.027/2019.
A servidora deverá procurar pelo Sr. Fernando ou por este subscritor, que estão 
de posse do citado processo. O não atendimento a este Edital de Convocação 
permitirá que a Prefeitura de Guarujá adote as medidas legais cabíveis em 
razão do que consta no processo citado..

Guarujá, 18 de junho de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG-S3 – Coordenador III 

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019

Republicado sem Alteração
OBJETO:  Implantação de estações de brinquedos e iluminação desses equipa-
mentos, nas praias do Tombo, Astúrias, Pitangueiras e Enseada, no Município 
de Guarujá, Estado de São Paulo.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, link “Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 24 de junho de 2019 até 10 de julho de 2019. O pagamento 
deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal 
Raphael Vitiello. As visitas técnicas poderão ocorrer até 10 de julho de 2019, 
(não sendo obrigatório). Os demais atos que necessitarem de publicidade serão 
publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, 
e disponibilizados, em caráter informativo, no site da Prefeitura.
Os envelopes nos. 1 e 2 serão recebidos na Diretoria de Compras e Licitações, 
no dia 11 de julho de 2019 até às 9h30m, quando se dará sua abertura.

Guarujá, 17 de junho de 2019.
ADILSON LUIZ DE JESUS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 002/2019 - Sesau
Processo Administrativo nº 14078/942/2019 
A Prefeitura Municipal de Guarujá, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
TORNA PÚBLICO que, se encontra aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO  Nº 
.002/2019, PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE 
SAÚDE  NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 
COM BASE TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, PARA ATENDIMENTO 
COMPLEMENTAR DA DEMANDA ELETIVA AMBULATORIAL  AOS USUÁRIOS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS. Os interessados no Credenciamento 
deverão apresentar a documentação exigida no DIA 03 DE JULHO DE 2019 
ATÉ ÀS 10:00 HORAS em envelope devidamente identificado e lacrado na 
SECRETARIA DE SAÚDE.O Edital na íntegra e seus anexos está disponível 
no site www.guaruja.sp.gov.br, ou poderá ser obtido na Diretoria de Gestão 
Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. Santos 
Dumont, 640, 1º andar – sala 21- Santo Antônio - Guarujá – SP, mediante o 
pagamento de taxa correspondente á R$ 25,00 (vinte e cinco) reais, que 
deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal 
Raphael Vitiello. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 
13-33087790 ramal 7795. Guarujá, 18 de junho de 2019. VICTOR HUGO S. 
CANASIRO. Secretário Municipal de Saúde.

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 Edu-
cação Infantil Municipais e nas Unidades Conveniadas, visando a atualização de 
dados e continuidade no interesse da vaga. Caso o recadastro não aconteça, 
a criança sairá automaticamente da lista de reserva, tendo que fazer novo 
cadastro. Durante este período não podem ocorrer novos cadastros;
Dia 25/06/2019 é o último dia para cadastros novos de crianças nas creches. 
O retorno para novos cadastros será em 03/09/19;
Para efetuar o recadastramento de 1 a 20 de agosto, os pais ou 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 resi-
dência, 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

DESPACHO
Processo Administrativo nº 31215/942/2018
Presencial n.º 22/2019
Objeto: Registro de Preços para a realização de serviço de radiografia panorâ-
mica digital e tomografia computadorizada para as especialidades de buco-
-maxilo e semiologia solicitada pelo Centro de Especialidades Odontológicas 
do Município de Guarujá.
I - A vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, e 
considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, 
torno pública a ADJUDICAÇÃO dos itens à empresa abaixo:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 MELLO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA R$ 45,00
(quarenta e cinco reais)

02 MELLO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA R$ 190,00
(cento e noventa  reais)

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

Guarujá, 12 de Junho de 2019
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Edital nº.  02/2019 – Concorrência Pública 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41393/186070/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXE-
CUTIVO DE ADEQUAÇÃO DA AVENIDA SANTOS DUMONT À ACESIBILIDADE 
NESTE MUNICÍPIO.
I – Tendo em vista os elementos informativos constantes do presente processo 
ADJUDICO o certame a empresa ECR ENGENHARIA LTDA, que apresentou 
o valor de R$ 66.541,51 (sessenta e seis mil e quinhentos e quarenta e um 
reais e cinquenta e um centavos);
 II – Em ato contínuo HOMOLOGO o certame licitatório.
III - Publique-se.

Guarujá, 18 de junho de 2019
DARNEI CÂNDIDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016
PROCESSO N° 8042/186070/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Infraestrutura em vias de Vicente de Carvalho – Rotas do Dragão – 
Paraíso das Compras. Com base no parágrafo 8º do artigo 65 da Lei Federal 
nº 8666/93, fica apostilada a correção monetária ao Contrato Administrativo 
nº 113/2016, aplicado o percentual de 3,0388%, nos termos da lei, conforme 
manifestação e autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, 
constante no processo administrativo nº 33745/177505/2017.
As despesas correrão por conta da dotação orçamentária nº 
Órgão: 25.01.00
Elemento: 4.4.90.51
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
Administrativo inicialmente celebrado e seus termos aditivos.
Data da assinatura do termo em 11 de junho de 2019.

http://www.guaruja.sp.gov.br/
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 12332/144547/2019
Contratada: Circuito Musical Ltda
Objeto: Contratação de empresa para realização de Show Musical para a Festa 
de Comemoração de 85 anos da Emancipação Político/Administrativa do 
Município de Guarujá.
Ratifico a inexigibilidade de licitação para contratação direta, com fundamento 
no Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93.

Guarujá, 18 de junho de 2019
MARCELO NICOLAU

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

ADVOCACIA GERAL
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo Administrativo Disciplinar nº 45244/2014
Advogados:
Dr. Paulo Fernando Fordellone – OAB/SP nº 114.870
Dra. Karolina Nicole Camargo – OAB/SP nº 383.539
Dr. Claudio Cristovão da Silva – OAB/SP nº 274.011
Dr. Antônio Henrique Gabriel – OAB/SP nº 341.590
Processados:  
M. F. de O.  - prontuário nº 16.869
P. V. S. S. – prontuário nº 18.901
De ordem da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
1-A, ficam os advogados acima indicados, INTIMADOS para que tomem ciên-
cia das deliberações, documentos e termos anexados às fls. 189/270, bem 
como para acompanhar a audiência em que serão ouvidas as testemunhas da 
Administração a ser realizada no dia 16/07/2019 a partir das 14h00min na 
Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – AGM PGM 
3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 3º e 5º andares, Santa Rosa, Guarujá-SP. 

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

DESENVOLVIMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social comunica que, 
por motivo de mudança de endereço, o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DA ENSEADA não atenderá ao público nos dias 17/06/2019, 
18/06/2019 e 19/06/2018. 
Comunica, ainda, que a partir do dia 24/06/2019 o referido Serviço estará 
em funcionamento à Rua Dr. Fernando Nascimento, nº 640 – Cidade Atlântica.

Guarujá, 14 de junho de 2019.
Ronald Luiz Nicolaci Fincatti

Secretário Municipal de 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

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 20 de Junho de 2019, as vias: Av: Manoel da Cruz Mi-
chael, entre as Ruas Gelsomini Até a Rua Azuil Loureiro, Santa Rosa – estarão 
bloqueadas ao tráfego de veículos das 06:30h às 22:00; tudo conforme decidido 
no processo administrativo nº 13885/2019.

Guarujá, 18 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria de 
Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 – GAB 
SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho de 2018, 
COMUNICA que no dia 20 de Junho de 2019, as vias: Rua Washington, Praça 
da Matriz, Av: Puglisi e Rua Etore Rangoni, Centro – estarão bloqueadas ao 
tráfego de veículos das 07:00h às 21:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 16714/2019.

Guarujá, 18 de Junho de 2019.

Alexandre Cabanas Vasquez
Diretor de Trânsito 

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria de 
Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 – GAB 
SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho de 2018, 
COMUNICA que no dia 22 de Junho de 2019, a via: Rua Dr. Carlos Nehring, 
do nº 408 ao nº 535 -  Bairro Jardim Helena Maria – estará bloqueada ao 
tráfego de veículos das 17:00h às 23:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 17075/2019.

Guarujá, 17 de Julho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria de 
Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 – GAB 
SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho de 2018, 
COMUNICA que na data de 20 de junho de 2019, a via: Rua Hélio Ferreira, nº 598 
- Bairro Jd. Boa Esperança – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 08:00h 
às 19:30h; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 14974/2019.

Guarujá, 18 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito e Transporte Público

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 na data de 20 de junho de 2019, a via: Rua Padre Anchieta 
- Bairro Vila Alice – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 06:30h às 
19:00h; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 16790/2019.

Guarujá, 18 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito e Transporte Público

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 20 de Julho de 2019, a via: Rua Heleno Correia de Lima, 
Vila Zilda  – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 08:00h às 20:00; tudo 
conforme decidido no processo administrativo nº 17813/2019.

Guarujá, 17 de Julho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da Diretoria de 
Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 001/2018 – GAB 
SEDECON publicada em Diário Oficial do Município de 25 de julho de 2018, CO-
MUNICA que no dia 19 de Junho de 2019, as vias: Rua Reinaldo Ribeiro Almeida 
s/nº e a Av: 02, Vila Zilda – estarão bloqueadas ao tráfego de veículos das 14:00h 
às 17:00h; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 15726/2019.

Guarujá, 12 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito

CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

A Comissão eleitoral, após análise das inscrições dos candidatos aos segmentos 
vacantes, no Conselho Municipal de Políticas Culturais, resolve tornar pública 
a relação dos candidatos a apresentarem os documentos e as inscrições 
indeferidas: 

NOME RG Atender Edital – Itens 
André Calixto da Silva 46.505.609 4.1.1
Ana Rosa Z. Zucchi Magnusson 33.432.608-4 4.1
Maria Regina Piotto B. de Andrade 83.067.98 4.1.1
Raquel Rocha Silva 27.494.380-3 4.1.1
Roberta Castro Lima Adjuto 34.026.313-1 4.1.1
Adriana Prado da Silva 20.588.204-3 Indeferida; itens - 4.2.4 e 4.3 
Michel Felipe dos Santos Indeferida 4.2.2
Nicolas Paparelli Nunes da Silva 57.016.723-1 Indeferida 4.1.1, 4.2.4 e 4.3
Caso os itens não sejam atendidos ensejará o indeferimento da inscrição. Quanto 
as inscrições indeferidas, fica aberto o prazo para recurso.

Guarujá, 17 de junho de 2019.
Lindaci Carvalho do Nascimento 

Presidente da Comissão Eleitoral - Pront 21.231

EDITAL Nº 02/2019
 EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICO CULTURAIS 

PARA UTILIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL “PROCÓPIO FERREIRA” 
O Município de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atendendo o 
que dispõe no Decreto Municipal nº 12.224/17, resolve tornar público o presente 
Edital com o objetivo de seleção de Propostas Artístico Culturais para utilização 
do Teatro Municipal “Procópio Ferreira” nos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, 
NOVEMBRO e DEZEMBRO  / 2019, com inscrições abertas a partir de 17 de 
junho a 19 de julho de 2019.
1. DOS OBJETIVOS:
1.1. Democratizar o acesso ao agendamento de apresentações artísticas e 
culturais no Teatro Municipal “Procópio Ferreira”; 
1.2. Estimular a participação de grupos artísticos emergentes, profissionais, 
comunitários, estudantis, universitários, criadores e protagonistas do cenário 
cultural de Guarujá, assim como da produção cultural nacional e internacional, 
na agenda oficial de espetáculos do Teatro Municipal “Procópio Ferreira”; 
1.3. Garantir o alinhamento da gestão do agendamento de uso às diretrizes e 
objetivos da Política Municipal de Cultura, estabelecidas pela Lei 3969/2012.
1.4. Garantir a impessoalidade, a publicidade, a transparência e a legalidade na 
escolha das propostas que pleiteiam o uso do Teatro Municipal “Procópio Ferreira”.
2. DO OBJETO:
2.1. O presente edital destina-se a selecionar propostas artístico culturais das 
áreas de teatro, dança, música, circo, audiovisual, artes visuais, literatura, artes 
integradas, multi-meios e performances que pretendam utilizar o Teatro Municipal 
“Procópio Ferreira” entre 01/09/2019 (primeiro de setembro de dois mil e 
dezenove) até 31/12/2019 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove).
2.2 Serão contempladas duas modalidades de inscrição para o presente edital:
2.2.1 Co-realização: contemplada pelo Art. 13, §4º do Decreto Municipal 
12.224/17 “Os espetáculos e eventos de interesse do Poder Público, assim 
definidos pela Comissão de Curadoria, cuja a Prefeitura seja co-realizadora, 
estão isentos dos preços públicos dispostos no Capítulo IV” ou conforme 
acordo firmado em contrato.
2.2.2 Locação de Espaço: contemplada pelo Art. 13 do Decreto Municipal 
12.224/17 “A utilização das instalações do Teatro Municipal “Procópio Ferreira” 
está sujeita ao pagamento de preço público por sessão, sendo estabelecidas 
04 (quatro) modalidades, com valores fixos e percentuais sobre a arrecadação 
da bilheteria”.
3. DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL:
3.1. O Teatro Municipal “Procópio Ferreira” tem as seguintes características: 
3.1.1. Capacidade para 355 espectadores;
3.1.2. Palco:
a) Boca de cena medindo 13,40 m; 
b) Fundo do palco 7,70 m de largura; 
c) Profundidade medindo 5,20 m;
d) Altura 5,00 m;
3.1.3. Coxias: 
a) 1 (uma) do lado direito do palco;
b) 1 (uma) do lado esquerdo do palco;
3.1.4. Camarins = 03 Camarins com banheiros;
3.1.5. Sistemas de Sonorização e  Iluminação
3.1.6. Qualquer equipamento que for danificado ou removido do Teatro Municipal 
“Procópio Ferreira” durante o período agendado e utilizado pelo proponente, 
será de responsabilidade do mesmo, cabendo a ele ressarcir o dano, com a 
substituição ou pagamento do valor de mercado do mesmo equipamento ou 
de equipamento equivalente – em caso de obsolescência ou indisponibilidade 
do mesmo equipamento disponibilizado pelo teatro.
4. DOS CANDIDATOS:
4.1. Poderão se inscrever pessoas físicas com idade a partir de 18 anos e 
pessoas jurídicas, que desenvolvam atividades artístico culturais, doravante 
designados PROPONENTE.
5. DAS LINGUAGENS ARTÍSTICO CULTURAIS:
5.1. Os PROPONENTES poderão, conforme Regulamento do Teatro  Municipal, 
inscrever propostas para as apresentações de atividades artístico culturais, nas 
seguintes linguagens: teatro, teatro escola (consiste em apresentações teatrais 
para alunos do ciclo básico, médio, técnico/profissionalizante e superior, durante 
o período letivo), dança, música, circo, audiovisual, artes visuais, literatura, artes 
integradas, multi-meios e performances.
6. DAS INSCRIÇÕES:
6.1. As inscrições deverão ser efetuadas no Teatro Procópio Ferreira  a partir 
do dia 17 de junho a 19 de julho de 2019, de segunda a sexta-feira, das 9:00 
às 12:00 horas e das 14:00  às 17:00 horas.
Sendo pelo Correio, deverão ser direcionadas ao seguinte endereço: Av. D. Pedro 
I, 350 – Jd. Tejereba - Guarujá/SP, CEP: 11.440-000.
6.1.1. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por correspondências 
encaminhadas via correio (postal) que, por qualquer motivo, sejam extraviadas.
6.1.2. Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail.
7. DA PROPOSTA:
7.1. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, contendo, na parte 
externa, os seguintes dados de identificação: Destinatário: Edital de Seleção 
de Propostas Artístico Culturais para utilização do Teatro Municipal Procópio 
Ferreira, Prefeitura Municipal de Guarujá - Secretaria Municipal de Cultura. Avenida 
D. Pedro I, 350, Tejereba, Guarujá SP, Cep 11.400-000. Remetente (endereço 
completo);  Nome do proponente; Título da proposta; Linguagem da obra.
7.2. Todos os envelopes deverão conter: 
7.2.1. Documento de solicitação da data pelo proponente, em papel A4, tim-
brado, contendo:
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a) nome e endereço completo do proponente;
b) comprovante de endereço residencial ou comercial (água/luz ou telefone), 
telefone e correio eletrônico (e-mail) para contato, 
c) nome do espetáculo/evento, linguagem e modalidade de realização;
d) horário do espetáculo/evento;
e) proposta de valores a serem praticados;
f) público-alvo e indicação etária;
7.2.2. cópia do cartão do CNPJ ou do CPF;
7.2.3. cópia da cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
7.2.4. indicação de até 3 (três) datas preferenciais para o agendamento pre-
tendido, em ordem de predileção; 
7.2.5. release e sinopse do projeto,  em papel A4 ;  
7.2.6. currículo do produtor ou empresa produtora;
7.2.7. outras informações que o interessado julgar necessárias a respeito de 
elementos da encenação, produção, divulgação, financiamentos e apoios.   
7.2.8. ficha técnica do espetáculo;
7.2.9. riders e outras necessidades técnicas.
7.3. Das propostas beneficentes ou apoiadas por Editais e Linhas de Fomento.
7.3.1. Os espetáculos com renda revertida a alguma entidade beneficente e que 
pretenda pleitear descontos de taxas do Teatro para realização do seu espe-
táculo deverão incluir na remessa de documentos, no envelope enviado, uma 
carta da Entidade que será beneficiada atestando o conhecimento da iniciativa 
e concordando em ser beneficiária da renda/arrecadação que será revertida.
7.3.2. Os espetáculos contemplados por editais ou linhas de fomento e finan-
ciamento deverão incluir na remessa de documentos um termo, publicação, 
ou carta de comunicação que comprove que o espetáculo é contemplado por 
algum desses processos.
8. DA SELEÇÃO:
8.1. As propostas cuja documentação esteja incompleta ou não atendam as 
condições contidas no item anterior serão excluídas da seleção, sendo docu-
mentadas as razões de sua exclusão.
8.2. As propostas serão selecionadas pela Secretaria Municipal de Cultura, 
após ouvir Comissão de Curadoria do Teatro Municipal “Procópio Ferreira” - ECT 
conforme regulamento. 
8.3. O período de seleção das propostas inscritas durará de 22 de julho a 26 
de julho de 2019.
9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
9.1. A Secretaria Municipal de Cultura selecionará as propostas com base nos 
seguintes critérios, sendo considerado, para efeito de classificação, em ordem 
de importância:
9.1.2. Adequação do uso às finalidades estabelecidas no  Decreto Municipal 
12.224/17; 
9.1.3. Coerência com o espaço físico; 
9.1.4. Histórico do espetáculo;
9.1.5. Currículo do grupo;
9.1.6. Relevância de utilização.
10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DOS RESULTADOS:
10.1. Ouvida a Comissão de Curadoria do Teatro Municipal “Procópio Ferrei-
ra” –CCT, a Secretaria Municipal de Cultura fará análise de cada proposta e 
procederá a divulgação das propostas selecionadas, conforme a cronologia 
de datas solicitadas;
10.2. O resultado das propostas selecionadas será tornado público por meio de 
publicação  quadrimestral no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura 
Municipal de Guarujá.
10.3. Os projetos não selecionados ficarão à disposição dos proponentes, no 
setor administrativo do Teatro para retirada, até 30 (trinta) dias após a publi-
cação do resultado no Diário Oficial do Município de Guarujá, sendo que, após 
este prazo, os projetos e seus anexos serão inutilizados.
11. DO AGENDAMENTO DAS DATAS:
11.1. Os projetos contidos nas propostas selecionadas serão desenvolvidos 
no Teatro Municipal “Procópio Ferreira”, no período compreendido entre 01 de 
setembro a 31 de dezembro de 2019.
11.2. Cada proponente, com propostas selecionadas, terá direito a um período 
de, no máximo, 03 (três) dias consecutivos para montagem, apresentação e 
desmontagem, desde que previamente solicitado e deliberado pela Comissão.
11.3. As datas agendadas estarão sujeitas a alterações, mediante prévio aviso, a 
critério da Secretaria Municipal de Cultura, exclusivamente no caso de  urgência  
de manutenção e obras eventualmente necessárias e que impeçam o uso do 
espaço do Teatro Municipal “Procópio Ferreira”.
11.4. As datas disponíveis para agendamento, são:
11.4.1. Mês de Setembro de 2019:

GÊNERO DIAS HORÁRIOS
ADULTO/INFANTIL
MUSICAIS/DANÇA 01,04,05,11,12,15,18,21,22,25,28 MANHÃ/TARDE

NOITE

11.4.2. Mês de Outubro de 2019
GÊNERO DIAS HORÁRIOS

ADULTO/INFANTIL
MUSICAIS/DANÇA

02,03,05,06,09,10,11,12,13,16,17,23,
24, 26,27,30

MANHÃ/TARDE
NOITE

11.4.3. Mês Novembro de 2019
GÊNERO DIAS HORÁRIOS

ADULTO/INFANTIL
MUSICAIS/DANÇA

03,07,10,13,14,15,16,17,21,22,23
24,27,28,30

MANHÃ/TARDE
NOITE

11.4.4. Mês de Dezembro de 2019:
GÊNERO DIAS HORÁRIOS

ADULTO/INFANTIL
MUSICAIS/DANÇA 01,04,05,06,07,15,16,21,22 MANHÃ/TARDE

NOITE

12. DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO E SUA ASSINATURA:
12.1. Os PROPONENTES contemplados serão convocados pelo setor adminis-
trativo do Teatro, após a divulgação dos resultados, para a assinatura de Termo 
de Permissão de Uso do espaço.
12.1.1 Após a convocação, o PROPONENTE terá 05 (cinco) dias úteis para 
assinatura do Termo de Permissão de Uso.
12.2. No ato da assinatura do Termo de Permissão de Uso, o PROPONENTE 
selecionado deverá apresentar, conforme o caso, autorização para apresentação 
da obra indicada: 
12.2.1 pelo autor;
12.2.2 pela Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - SBAT; 
12.2.3 pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD 
(conforme condições de contrato);
12.2.4 pela Ordem dos Músicos do Brasil (conforme condições de contrato); 
12.2.5 por outros órgãos congêneres previstos em lei.
12.3. Deverão ser apresentados, também, os recolhimentos das respectivas 
taxas junto às entidades mencionadas no sub item 12.2, se for o caso.
13. DO CANCELAMENTO:
13.1. Se houver necessidade de cancelamento da data agendada o mesmo 
deverá ser informado ao Teatro com 20 (vinte) dias de antecedência, caso 
contrário implicará nas penalidades do Art. 13, §2º do Decreto nº 12.224/17.
14. DAS CONDIÇÕES DE USO DO TEATRO MUNICIPAL “PROCÓPIO FERREIRA”:
14.1 Os PROPONENTES selecionados obrigam-se a respeitar o regulamento 
que rege o Teatro Municipal Procópio Ferreira”, estabelecido através do Decreto 
Municipal 12.224/17 bem como a legislação relativa à segurança.
14.2 O presente Edital revoga as disposições em contrário.

Guarujá, 13 de junho de 2019.
Marcelo Nicolau

Secretário Municipal de Cultura

MEIO AMBIENTE
EDITAL Nº 02/2019 – SEMAM

PREENCHIMENTO DE VAGA PARA REPRESENTANTE DA 
COMUNIDADE SÍTIO CACHOEIRA NO CONSELHO GESTOR 

DA APA SERRA DO GUARARU – Biênio 2019/2021
Convocação dos representantes das Entidades da Sociedade Civil Organizada 
da Comunidade do Sítio Cachoeira para preenchimento de vaga no processo de 
constituição do Conselho Gestor da APA Serra do Guararu – Biênio 2019/2021.
O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que 
criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, e definiu, entre 
outras categorias, as Áreas de Proteção Ambiental - APA como unidades de 
conservação - UC de uso sustentável e, o Decreto Federal nº 4.340 de 22 de 
agosto de 2002, que a regulamentou;
Considerando o Decreto Estadual n° 48.149, de 9 de outubro de 2003, que 
dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Gestores das Áreas 
de Proteção Ambiental no Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto Municipal nº 9.984 de 28 de junho de 2012, que 
criou a APA da Serra do Guararu – APASG, a Estrada Turística e seu Conselho 
Gestor Consultivo e Deliberativo;
Considerando o Decreto Municipal nº 10.867 de 07 de abril de 2014, que 
homologou o Regimento Interno do Conselho Gestor da APASG;
Considerando a importância da participação social na formação do Conselho 
Gestor da APASG, para que este, em conjunto com o órgão gestor, proponha 
as diretrizes, programas, projetos e, delibere ações necessárias para a imple-
mentação e operacionalização da UC, que possibilitem atingir os objetivos 
pelos quais foi criada; e
Considerando, ainda, que compete à Secretaria de Meio Ambiente de Guarujá 
administrar a Área de Proteção Ambiental Municipal da Serra do Guararu, ado-
tando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias:

CONVOCA:
Os representantes das entidades da sociedade civil organizada da Comunidade 
Sítio Cachoeira, interessados em participar do Conselho Consultivo e Delibe-
rativo da APA da Serra do Guararu - biênio 2019/2021, para se habilitarem e 
comparecerem no processo de constituição paritária do Conselho Gestor da 
APA, tendo em vista a vacância dos mesmos na eleição ocorrida em 05 de 
junho de 2019 conforme Edital 01/2019 – SEMAM.
1. Critérios e condições para a habilitação e seleção dos representantes:
1.1. Prévio cadastramento da entidade interessada em representar a sociedade 
civil organizada, de acordo com sua área de atuação, citada na composição do 
Conselho, que dar-se-á mediante a apresentação da Ficha de Inscrição (em 02 
vias), bem como os documentos necessários para preenchimento da vaga e da-
queles comprobatórios, para a efetiva averiguação e regularidade da candidatura.
1.2. O cadastramento das entidades interessadas em compor o referido Con-
selho ocorrerá a partir da data de publicação deste edital, por um prazo de 30 
dias, no seguinte local:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarujá - SEMAM

Paço Municipal Raphael Vittielo (ao lado da rodoviária) 
Av. Santos Dumont, nº 800, sala 31 – 2º Andar
De Segunda à Sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Tel. (13) 3308-7858. 
1.3. O cadastro será protocolado mediante verificação da conformidade dos 
documentos exigidos, os quais serão analisados posteriormente. No caso de incon-
formidade, a entidade representante ficará impossibilitada de se habilitar à eleição.
1.4. Poderão concorrer às eleições, as entidades representativas da sociedade 
civil que comprovaram situação de constituição legal e regular, que dar-se-á 
mediante a apresentação dos documentos requeridos, conforme o presente Edital.
1.5. Cada representante da sociedade civil na Comunidade do Sítio Cachoeira 
pleiteará apenas uma vaga de interesse, conforme descrito em seu estatuto.
1.6. As entidades representantes da sociedade civil organizada da Comunidade 
do Sítio Cachoeira, considerados aptos, serão encaminhados o Conselho Gestor 
para apreciação.
1.7. A entidade representativa da sociedade civil eleita, terá o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da nomeação publicada em Diário Oficial do município, para apre-
sentar documento formal assinado pelo representante legal da entidade, com a 
indicação de dois representantes, titular e suplente, contendo nome completo, 
RG, CPF, telefone e e-mail. Os nomes indicados serão os representantes oficiais 
da entidade no Conselho Gestor.
2. Documentos Comprobatórios para pleito de candidatura:
2.1. 02 (duas) vias da Ficha de Inscrição preenchida pelo representante legal da 
entidade, sendo considerada a manifestação formal de interesse em participar 
do processo eletivo do CG-APASG;
2.2 Cópia simples do RG e do CPF do representante legal da entidade;
2.3 Cópia do CNPJ da entidade;
2.4 Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado em cartório;
2.5 Cópia da última ata de assembleia e da eleição/alteração de diretoria, se 
houve, vigente, devidamente registradas em cartório; e
2.6 Relatório de Atividades desenvolvidas na área de abrangência da APA no 
último ano, comprovando o desenvolvimento de atividades socioambientais.
3. As regras e condições definidas para a participação das entidades na eleição 
estão disponíveis na Sede da SEMAM. Para maiores esclarecimentos, consultar 
os Decretos Municipais nº 9.984, de 28 de junho de 2012 e nº 10.867, de 07 de 
abril de 2014. Demais informações poderão ser obtidas pelo Tel. (13) 3308-7858.
4. As Fichas de Inscrição, citadas neste edital, poderão ser retiradas na sede da 
SEMAM ou solicitadas via digital pelo e-mail de contato: semam.dapa@bol.com.br
5. A entidade que desejar ser representada por procurador poderá fazê-lo através 
de procuração pública ou particular, com firma reconhecida. O procurador terá 
direito a apenas um voto, portanto representará apenas uma entidade.

Secretaria do Meio Ambiente, 16 de abril de 2019
Sidnei Aranha - Secretário

Presidente do Conselho Gestor da APA Municipal Serra do Guararu

FINANÇAS
COMUNICADO – FINANÇAS Nº 14/2019

Considerando o disposto no caput do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;
Considerando o acatamento ao Princípio Constitucional da Continuidade nos 
Serviços Públicos no que se diz respeito ao fornecimento de bens e prestação 
de serviços essenciais a população, ou seja, de relevante interesse público, 
indispensáveis a coletividade;
Considerando que o motivo trazido pela respectiva Secretaria de Finanças 
reveste-se de justificativa para proceder-se a alteração a Ordem Cronológica 
de Pagamentos (OCP), face à relevância dos serviços prestados;
Considerando que haverá a suspensão dos serviços realizados pela empresa 
destacada abaixo, em relevância ao artigo 78º XV da lei já citada.
A Secretaria de Finanças comunica, na forma do que preceitua a legislação em 
vigor, autoriza a quebra de cronologia para o pagamento à empresa Vagner 
Borges Dias - ME no valor total R$ 351.188,38 referente à nota fiscal 578, do 
processo 11828/19. 

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças

Edital nº 65/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito á Via  Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/
IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário 
das 10 às 16 horas, a fim de tomar ciência do INDEFERIMENTO das ISENÇÕES 
2019/FEIRA LIVRE abaixo:

ORDEM PROPRIETÁRIO CADASTRO PROCESSO
1 Aparecida de Alessio Jinks 0-0023-002-055 7336/19
2 Angela Magalhães D. da Silva 3-0020-014-018 34954/18
3 Antonio Lamarca 0-0023-002-043 10169/19
4 João Valdemir Batista de Oliveira 3-0134-001-115 37665/18
5 Luciana Nunes Coelho 6-0240-001-002 33255/18
6 Luiz de Leone Neto 0-0038-005-009 30872/18
7 Universidade de São Paulo 5-0056-007-000 2328/19
8 Risolete Souza 0-0020-009-002 36621/18      
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Guarujá, 20 de junho de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva - Secretário de Finanças

Raul Lancellotti - Diretor de Gestão Tributária
Rosana de Jesus Santos - Coordenador III - IPTU

Edital nº 66/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/IPTU) 
no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário das 10 
às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1
Dora Z. Matarazzo
Proc.: CVIMOB – Comissão 
De Valores Imobiliarios

Incompabilidade Agendamento 
de Vistoria 3-0313-020-000 27688/16

2
Feliciano Roberto da Silva
Proc.: CVIMOB – Comissão 
De Valores Imobiliarios

Incompabilidade Agendamento 
de Vistoria 3-0282-003-000 32560/15

3 João Carlos Pereira Esteves
Solic. Correção 
do Lançamento 

do IPTU
Apresentar 

Documentação 0-0025-001-029 40944/18

4 Igreja Presbiteriana 
Independente de Gja

Solic. Imunidade 
Tributária

Apresentar 
Documentação

0-0066-017-000
2-0046-004-000
6-0612-007-000  37719/18

5 Luiz Santana da Silva Solic. Tranferencia 
de Documentos

Agendamento 
de Vistoria 6-0901-023-000 6527/15

6
Milton Amadio Dias 
Proc.: CVIMOB – Comissão 
De Valores Imobiliarios

Incompabilidade Agendamento 
de Vistoria 3-1207-009-000 39055/14

7
Pedro L De O Sayao
Proc.: CVIMOB – Comissão 
De Valores Imobiliarios

Incompabilidade Agendamento 
de Vistoria 3-0921-004-000 32715/14

Guarujá, 20 de junho de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças
Raul Lancellotti

Diretor de Gestão Tributária
Rosana de Jesus Santos

Coordenador III - IPTU

Edital nº 67/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via  Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/
IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário 
das 10 às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 Aguinaldo Mariano Solic. Inclusão Como 
Compromissario

Ciencia no 
Processo 6-0054-031-000 7735/18

2 Carlos Chmerel Graicer Requer Impugnação Ciencia do 
Indeferimento 3-0480-342-139 4323/09

3 Celia Alexandre de Oliveira Solic. Certidão de 
Valor Venal

Ciencia no 
Processo 6-0064-013-000 9108/19

4 Claudio Aparecido Vilarinho Solic. Isenção de 
IPTU para 2019

Ciencia no 
Processo 6-0116-007-000 38153/18

5 Francisco José M. Fidalgo Enc. Impugnação 
Administrativa

Ciencia do 
Indeferimento 3-0189-002-000 1972/18

6 Jaqueline Sato Revisão dos Valores 
do IPTU

Ciencia no 
Processo 3-1336-007-000 3805/18

7 Liliana Aparecida Lanzi de Souza Solic. Alvara de 
Reforma 

Ciência da 3ª 
e/e 2019 0-0001-007-003 24902/18

8
Felipe Larangeira da Silva Santos
Proc. Procuradoria Geral do 
Municipio 

Of. 610/2017 Ciencia da 3ª 
e/e 2019. 3-0079-002-015 35039/17

9
Yvone Rocha Pinheiro
Proc.: Coop. De Transp. Cargas 
do Estado SC

Solic. Alvara de 
Reforma 

Ciência da 8ª 
e/e de 2018 6-0186-006-000 33893/17

      
Guarujá, 20 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva - Secretário de Finanças
Raul Lancellotti - Diretor de Gestão Tributária

Rosana de Jesus Santos - Coordenador III - IPTU

Edital nº 68/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/
IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário 
das 10 às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 David Alejandro Jordan
Proc.: Aleli Berlin

Solic. Substituição de 
Projeto

Ciência da 4ª 
E/E 2019.  3-1137-001-000 36810/18

2 Alex Flávio Pereira Solic. Aprovaçao de 
Projeto 

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 3-1382-028-000 39719/18

3 Carlito Marques da Silva Solic. Revisão dos 
Valores de IPTU

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 3-0922-020-000 5058/18

4 Elizeu Jacó de Souza Solic. Substituição de 
Projeto

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 3-0729-002-000 6585-9/06

5 GR Passos Construtora 
LTDA

Solic. 
Desmembramento 

de Lotes
Ciência da 4ª 

E/E 2019.
2-0125-

003/004/005/
006/022/023-000

31352/18

6 Masa Negócios 
Imobiliarios LTDA

Solic. Aprovação de 
Projeto

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 3-0203-008-000 9177/15

7 Marilene das Graças 
Domingos 

Solic. Isenção de 
IPTU para 2018

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 0-0057-016-000 28590/17

8 Valdirene Leite de Assis Requer Alvara de 
Construção 

Ciência da 4ª 
E/E 2019. 5-0040-009-000 38766/17

      
Guarujá, 20 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário de Finanças

Raul Lancellotti
Diretor de Gestão Tributária

Rosana de Jesus Santos
Coordenador III - IPTU

Edital nº 69/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/
IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário 
das 10 às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 Maria Ines Carneiro de Mota
Proc.: Cadastro Tecnico 

Processamento 
para fins de 
atualização

Ciencia dos 
Cálculos de 2018. 6-1207-008-000 19532/18

2 Decio Tenerello Solicita Aprovação 
para Reforma

Ciencia dos 
Cálculos de 2018 + 

4ª e/e 2019
3-0249-013-008 10246/16

3
Marcos Lucio Barreto
Proc.: Gestão de Receitas 
Territoriais

Correção do 
Lançamento

Ciencia dos 
Cálculos de 2018 + 

4ª e/e 2019
3-0479-019-016 13431/18

4 Maricele Rodrigues de Brito Solic. Mudança de  
Endereço

Ciencia dos 
Cálculos de 2016 

e 2017.
3-0408-001-000 3509/16

5 Nogueira Alva Participações 
LTDA

Aprovação de 
Projeto

Ciencia dos 
Cálculos de 2018. 3-0752-018-000 26433/16

6 Valmir Ross Benavides
Proc.: Rodrigo Morone

Solic. 
Cadastramento de 

Construção

Ciencia dos 
Cálculos de 2018 + 

9ª e/e 2018 3-0925-015-000 15969/14

7 Sergio da Costa Faria Junior Solic. Alteração de 
Atividade

Ciência dos 
Cálculos 2015 

a 2017
2-0171-016-001 

ao 004 5764/15

8 Peralta Invest. e Part. 
Empresariais LTDA

Solic. 
Regularização

Ciencia dos 
Cálculos de 2018. 6-0052-001-000 16743/18

      
Guarujá, 20 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário de Finanças

Raul Lancellotti
Diretor de Gestão Tributária

Rosana de Jesus Santos
Coordenador III - IPTU

Edital nº 70/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacio-
nados a comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via  Santos 
Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de Receitas Territoriais/
IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário 
das 10 às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 Adilson Agricio Vieira Requer Licença 
para Demoliçao 

Ciencia da 5ª 
e/e 2019 2-0195-019-000 22510/18

2 Boutros Hana Maria Requer Licença 
para Demoliçao 

Ciencia da 5ª 
e/e 2019 3-0760-006-000 40728/18

3 Residencial Costa Esmeralda 
Proc.; Elevadores Otis LTDA

Solic. Alvara para 
Instalação

Ciencia da 5ª 
e/e 2019 1-0131-022-000 21064/13

4 Elle Construçõies LTDA
Proc.: Luiz Gonzaga T. Neto

Solic. Aprovação de 
Projeto

Ciencia da 5ª 
e/e 2019

2-0109-015-001 
ao 006. 35750/18

5 Cosme dos Santos
Proc.: Maura Maria da C. Souza

Solic. Isenção de 
IPTU p/ 2019

Ciencia da 5ª 
e/e 2019 6-0805-045-000 32652/18

6
Espolio de Romulo Ferreira de 
Aguiar Lins
Proc.: Procuradoria Geral do 
Municipio 

Ofic. 402/2016 Ciencia da 5ª 
e/e 2019 3-0685-005-000 31440/16

7
Espolio de Rosana Castorina 
Alves Machado
Proc.: Procuradoria Geral do 
Municipio  

Ofic. Nº 133/2016  Ciencia da 5ª 
e/e 2019 3-0289-013-000 16306/16

8
Espolio de Luiz Afonso Pereira 
Proc.: Secretaria Munic. De 
Infraestrutura e Obras

Memo nº 23/16 Ciencia da 5ª 
e/e 2019 1-0019-002-005 30767/16

      
Guarujá, 20 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário de Finanças

Raul Lancellotti
Diretor de Gestão Tributária

Rosana de Jesus Santos
Coordenador III - IPTU

COMUNICADO N.º 001/SEFIN/2019
A Secretaria de Finanças do Município de Guarujá comunica aos Senhores 
Contribuintes que os requerimentos e documentos para os pedidos de Isenção 
de IPTU, Imunidade Tributária e/ou Isenção de Taxa de Remoção de Lixo para 
o exercício de 2020 deverão ser apresentados a partir de 10/06/2019 na 
Coordenação de Receitas Territoriais – Paço Raphael Vitiello – Sala 11 - Térreo 

– Av. Santos Dumont, nº 640 – Santo Antônio, no horário das 10hs às 16hs TEL. 
(13) 3308-7000 RAMAIS 7655/7656/7657 ou na Unidade de Atendimento ao 
Contribuinte – Vicente de Carvalho -  à Rua Cunhambebe, nº 500 – Vila Alice, 
no horário das 10hs às 16hs – TEL. (13) 3342-5872 em conformidade com 
as disposições constantes na Lei Complementar nº 038/97, alterada pela Lei 
Complementar n.º 070/03, Lei Complementar n.° 215/2017, Lei Complementar 
n.º 182/2015 e esclarecendo que:
“As isenções deverão ser solicitadas através de requerimento instruído com 
as provas de cumprimento das exigências para a sua concessão, que deve 
ser apresentado até o último dia do mês de novembro de cada exercício, sob 
pena de perda do benefício fiscal no ano seguinte”. (art.197 da Lei Comple-
mentar 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 APRESENTAÇÃO 
DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O CONTRI-
BUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Cópia simples da Cédula de Identidade ou da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH e do CPF/MF do requerente ao benefício;
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU do exercício anterior (Capa do carnê 
de IPTU), ou certidão que informe sobre os dados cadastrais do imóvel, sua 
localização e demais dados relativos a obrigação tributária para com o IPTU;
3. (   ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em anda-
mento, caso mantenha débitos negociados desta forma;
4. (   ) Cópia do documento que comprove a sua condição de proprietário, ou 
possuidor à qualquer título do imóvel objeto do pedido de isenção (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda) para os casos em que o 
requerente não figure como proprietário no sistema da municipalidade;
5. (  ) Em caso de apresentação do pedido por procuração, cópia simples com 
reconhecimento de firma, ou procuração pública, ambas atualizadas para o 
ano do pedido.

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

Guarujá, _____de _____________de ______.

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou 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 
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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 correspondentes 
às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá estar atualizado para o 
exercício vigente;
10. (   ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa Jurídica do 
último exercício financeiro – DIPJ;
11. (   ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
12. (   ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
13. (   ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 
financeiro;
14. (   ) Notas Explicativas;
15. (   ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro Razão do 
último exercício financeiro;

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

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou 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 ISENÇÃO DA 
TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 2020
• AS BENESSES DEVERÃO SER REQUERIDAS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E APRESENTAR 

ADIMPLÊNCIA COM A MUNICIPALIDADE
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mails de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, Registro 
do imóvel ou Contrato de compra e venda);
4. (   ) Cópia do espelho do Alvará de Funcionamento;
5. (   ) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito negativo da Inscrição 
Municipal e do Cadastro Imobiliário;
6. (   ) Cópia do CNPJ;
7. (   ) Cópia do Estatuto Social;
8. (   ) Cópia da Ata da Assembleia que constituiu o representante;
9. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
10. (   ) Certificado de Inscrição nos Conselhos Municipais correspondentes 
às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá estar atualizado para o 
exercício vigente;
11. (    ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa Jurídica do 
último exercício financeiro – DIPJ;
12. (    ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
13. (    ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
14. (    ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 
financeiro;
15. (    ) Notas Explicativas;
16. (    ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro Razão do 
último exercício financeiro;
17. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, com 
reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do pedido.

EXMO. SR.º PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
___________________________________________________
________________, (Razão Social) sob o CNPJ n.º_____________
_________________________, com endereço à  ______________
________________________________________cadastrado sob 
n.º ___________________________ e titular da Inscrição Municipal 
n.º________________.
Venho requerer junto a esta municipalidade a concessão dos benefícios de 
Imunidade Tributária, nos termos do artigo 5º e incisos da Lei 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 APRESENTAÇÃO DE 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O CONTRI-
BUINTE 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 anda-
mento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados e quantidades 
de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS (compro-
vante 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 “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.
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 
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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 APRESENTAÇÃO DE 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O CONTRI-
BUINTE 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 anda-
mento, 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 _________________________________________________
________Bairro__________________ com fim exclusivamente residencial 

cadastrado nesta P.M.G. sob o n. º _____________________. Venho requerer 
a concessão de isenção do imposto predial deste município, para o exercício 
de 2020, conforme artigos 197, 200, 201 e 209 da Lei Complementar Nº 038 
de 24 de Dezembro de 1997, alterada pela Lei Complementar Nº 070/2003.

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

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura do Requerente

TERMO DE CIÊNCIA
Estou ciente que durante a fase de análise do meu pedido de isenção 2020, 
caso constate-se a necessidade de demais documentos e/ou 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 APRESENTAÇÃO DE 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E O CONTRI-
BUINTE 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 anda-
mento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados e quantidades 
de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS (compro-
vante de recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão previdenciária) 
ou Demonstrativo de Crédito de Benefícios (extrato do banco específico do 
benefício) até o limite de 5 (cinco) salários mínimos. OBS.: NÃO SERÁ ACEITO 
EXTRATO OU SALDO DE CONTA BANCÁRIA;
4. (    ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
5. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 
referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 2018/2019); 
6. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do 
cônjuge, referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 2018/2019), 
nos casos de casamento sob o regime de comunhão total, parcial de bens ou 
convivência marital.;
7. (   ) Cópia do RG,  CPF e Título de Eleitor;
8. (   ) Cópia do CPF do cônjuge (nos casos de casamento sob o regime de 
comunhão total ou parcial de bens);
9. (   ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente;
10. (    ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (Somente para 
apartamentos);
11. (   ) Declaração médica atestando a incapacidade para o exercício de atividade 
laborativa com CID, (portadores de deficiência física);
12. (    )  Cópia da certidão de casamento;
13.  (   ) Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório em caso de 
estado civil “marital”; 
14. (   ) Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  certidão de 
averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação em caso de estado 
civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (   )  Se for viúvo (a), após a compra do imóvel onde reside, apresentar xerox 
da certidão de óbito do cônjuge falecido;
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples com 
reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o ano do pedido 
ou  ainda certidão de procuração atualizada emitida pelo cartório. 

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, ________________________________________________
__________, estado civil ________________, portador do R.G. N. º 
_________________ e do C.P.F. N. º __________________,
 Venho requerer a concessão de isenção do Imposto Territorial e 
Predial Urbano deste Município, para o exercício de 2020, nos termos dos 
artigos 197, 200, 201 e 208 da Lei Complementar n. º 038 de 24 de Dezembro 
de 1.997 “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ”, alterada pela Lei Complementar 
n. º 054/00 e Lei Complementar n.º 070/03, 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:

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
ATA DA 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se 
ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia 
Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, 
sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de 
convocação publicado na pág. 14 do Diário Oficial de 13 de junho de 2019, em 
primeira chamada as 14h (quatorze horas) e em segunda chamada as 14h30 
(quatorze horas e trinta minutos), os membros do Conselho de Administração 
da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: Representantes Titulares dos servi-
dores ativos do Poder Executivo: Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da 
Silva, Fernando Luiz Ventura, Roberto Jamir de Aguiar e Rosângela Andrade da 
Silveira. Representante titular dos servidores ativos da Câmara Municipal: 
Rogelio Laurindo Rodriguez. Representante titular dos servidores inativos: 
Manoel Antonio Tomaz. Representantes titulares da Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional do Município: Fábio Renato Aguetoni Mar-
ques. Convidados, convocados ou autorizados para que de alguma forma 
possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: não hou-
ve. Conselheiros Suplentes: não houve. Faltas: Adalberto Ferreira da Silva, Ro-
gério Lima Netto e Marcelo Tadeu do Nascimento. SEÇÃO – I: FASE DE EXPE-
DIENTE (art. 26 do Regimento Interno): A) Verificação de quórum: o Secretário 
da Mesa iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo 
regimento para abertura da reunião; B) Abertura da palavra para os conselhei-
ros que se inscreveram junto ao secretário geral da mesa diretora para a 
discussão das matérias presentes na pauta durante a ordem do dia: todos se 
inscreveram. C) Abertura da palavra para relatos e comunicações primeira-
mente aos membros da mesa diretora e, na sequência, aos conselheiros por 
prévia ordem de inscrição realizada junto ao secretário geral da mesa diretora: 
C.1) Conselheiro Fábio Renato Aguetoni Marques: C.1.1) Parabeniza a todos os 
participantes das últimas eleições para conselheiros da autarquia, tanto os 
eleitos quanto os não eleitos. C.1.2) Faz menção elogiosa ao conselheiro Fer-
nando Luiz Ventura pelos trabalhos relevantes e participação proativa no Con-
selho de Administração durante seu mandato que se encerra. Todos os demais 
conselheiros aparteiam o Presidente e desejam sucesso ao conselheiro Fernan-
do Luiz Ventura. C.2) Conselheiro Edler Antonio da Silva: C.2.1) Parabeniza o 
setor de Comunicação da Autarquia pelos clippings diários encaminhados por 
aplicativo de mensagens, possibilitando atualizações sobre questões previden-
ciárias nacionais. C.2.2) Parabeniza o servidor da autarquia Analista Previden-
ciário de Controle Interno, João Paulo Garcia de Andrade, pela obtenção da 
certificação CGA – Certificado de Gestores ANBIMA. C.3) Conselheiro Alexandre 
Santos de Brito: C.3.1) Relata que participou da última reunião do Comitê de 
Investimentos, além do conselheiro fiscal Fernando Antonio Gonçalves de Melo, 
realizada em 12 de junho de 2019, onde questionou sobre os investimentos do 
Fundo Legatu’s tendo devolutiva de que será apresentado relatório específico. 
D) Expedientes encaminhados: D.1) Ofício nº 13/2019 – Participação de Con-
selheiros em Congresso Previdenciário. D.2) Ofício nº 14/2019 – Deliberações 
da 78ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Guarujá Previdência. 
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D.3) Ofício nº 15/2019 – Retribuição pecuniária dos conselheiros do mês de 
junho de 2019. E) Expedientes recebidos: E.1) Ofício nº 89/2019 – PRES: 
Manifestação da Diretoria Executiva referente à Deliberação de nº 4, da 77ª 
reunião ordinária. E.2) Memorando nº 12/2019 – CF: Novo Membro do Comitê 
de Investimentos. E.3) Memorando nº 14/2019 – CF: Relatório do Controle 
Interno – abr/19 - Relatório de auditoria da entidade certificadora ICQ Brasil. 
E.4) Memorando nº 15/2019 – CF: Relatório do Controle Interno – abr/19 – 
Providências quanto à Substituição de Servidor e circunstâncias da Escola de 
Previdência. E.5) Memorando nº 16/2019 – CF: Relatório do Controle Interno 
– abr/19 – Plano de Trabalho ou Gestão. E.6) Memorando nº 18/2019 – CF: 
Relatório do Jurídico – abr/19. E.7) Memorando nº 19/2019 – CF: Ofício nº 
97/2019 – PRES – CADPREV / CRP. E.8) Ofício nº 93/2019 – PRES: 5ª Colo-
cação no Prêmio destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. E.9) 
Ofício nº 97/2019 – PRES: Renovação do CRP Vigente até 11/06/2019 – DRAA. 
E.10) Processo Administrativo nº 1.354/2019 – Regulamentação do Plano de 
Carreiras da Guarujá Previdência: Conhecimento de cópia anexada do Ofício 
96/2019 – PRES à ADM PMG. E11) Processo Administrativo nº 1.344/2018 
– PRES: Regulamentação – Portaria 1.520/2018 – Institui a Comissão de Ética 
destinada à elaboração de propostas de revisão e atualização do Código de 
Ética. F) Expedientes pendentes: F.1) Ofício nº 18/2018 – Análise crítica e 
apresentação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de 
Previdência Municipal. F.2) Ofício nº 21/2018 – Encaminha Relatório Jurídico 
do Procurador da autarquia (anexo ao Ofício nº 149/2017/PRES) quanto ao 
trabalho realizado pelo Conselho de Administração de Análise crítica e apresen-
tação de alternativas para o aprimoramento do custeio do sistema de Previ-
dência Municipal – Definição da base de contribuição previdenciária. F.3) Ata 
da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para revisão do plano de custeio da Gua-
rujá Previdência. F.4) Ofício nº 70/2019 – PRES: Suspensão temporária da 
votação das eleições para conselheiros aos conselhos de administração e fiscal 
do RPPS. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO DIA: (arts. 28 e 29 do Regimento 
Interno). Realizada a leitura pelo secretário geral da mesa diretora das matérias 
constantes da pauta. O Presidente, em atendimento ao regimento interno, deu 
andamento à ordem do dia: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal 
da Diretoria Executiva referente ao mês de abril de 2019. 2) Assuntos Gerais. 
Resumo da discussão dos itens da pauta: 1) Ata do Conselho Fiscal sobre o 
relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de abril de 2019: rea-
lizada a discussão sem apontamentos específicos dos conselheiros. SEÇÃO – III: 
ASSUNTOS EXTRA PAUTA (inc. III do art. 29 e art. 31 do Regimento Interno): 
aberta deliberação para inclusão do seguinte item: 2) Processo Administrativo 
nº 1.344/2018 – PRES: Regulamentação – Portaria 1.520/2018 – Institui a 
Comissão de Ética destinada à elaboração de propostas de revisão e atualização 
do Código de Ética: aprovada a inclusão do assunto na pressente reunião ordi-
nária, com renumeração do item ‘Assuntos Gerais’. Resumo da discussão do 
item da pauta extraordinária: a conselheira Rosângela Andrade da Silveira fez 
a leitura da proposta de alteração da Lei Complementar nº 179/2015 contex-
tualizando as discussões realizadas pela comissão especial. SEÇÃO – IV: DELI-
BERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (art. 33 e art. 38 do Regi-
mento Interno): A) Assuntos da pauta ordinária: Deliberação 1) Ata do Conselho 
Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de abril 
de 2019: aprovado por unanimidade. B) Assuntos da extra pauta: Deliberação 
2) Processo Administrativo nº 1.344/2018 – PRES: Regulamentação – Porta-
ria 1.520/2018 – Institui a Comissão de Ética destinada à elaboração de pro-
postas de revisão e atualização do Código de Ética: fica adiada a deliberação, 
sine die, para melhor apreciação do mérito. 3) Assuntos Gerais: o Processo 
Administrativo nº 1.354/2019 – Regulamentação do Plano de Carreiras da 
Guarujá Previdência – será apreciado pelo Conselho de Administração, com 
vistas abertas ao processo para todos, na próxima reunião ordinária. Não ha-
vendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 
encerrados os trabalhos às 18h50min (dezessete horas e trinta minutos), e para 
constar eu, Edler Antonio da Silva, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presen-
te Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelo Presidente e 
pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária agen-
dada para o dia 29 de julho de 2019, às 14h.

Guarujá, 17 de junho de 2019. 
Representantes Titulares da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente
Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo

Edler Antonio da Silva
Secretário da Mesa Diretora

Fernando Luiz Ventura
Vice-Presidente

Alexandre Santos de Brito
Conselheiro

Roberto Jamir de Aguiar
Conselheiro

Rosângela Andrade da Silveira
Conselheira

Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal
Rogelio Laurindo Rodriguez

Conselheiro
Representante Titular dos Servidores inativos

Manoel Antonio Tomaz
Conselheiro
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Prefeitura fomenta prática esportiva 
com inauguração de quadra society

Workshop de Economia Criativa é realizado em Guarujá

Espaço oferece uso livre para os munícipes

PEREQUÊ E JARDIM UMUARAMA

Reunindo o que há de 
mais moderno em qua-
dras de futebol society, a 

Prefeitura de Guarujá marcou 
mais um golaço no incentivo 
ao esporte. Na última quin-
ta-feira (13), moradores dos 
bairros Jardim Umuarama e 
Perequê ganharam um novo 
espaço esportivo, com a inau-
guração da quadra de futebol 
society Johnson Kendrick Fe-
liciano da Costa - K9. 

A área possui aproxima-
damente 30 m² e está locali-
zada na Rua Tocantins s/n°, 
nas proximidades da Escola 
Municipal Benedita Blac. A 
cerimônia contou com a pre-
sença do prefeito de Guarujá, 
do vice-prefeito e secretário 
de Educação, Esporte e Lazer,  
além dos adjuntos, vereadores 
e outras autoridades. 

A solenidade ainda recep-
cionou o assessor de gabinete 
da Secretaria Estadual de Es-
porte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ), 
Gilmar André, que na ocasião 
representou Gildo Ferreira Ro-
drigues, secretário da pasta. 

O espaço oferece uso livre 

para os munícipes, que pode-
rão utilizá-lo para recreação. 
A nomenclatura do local ho-
menageia o ex-jogador John-
son Kendrick, mais conhecido 
como “K9”, falecido em 2017. 
Guarujaense, o atleta era na-
tural do bairro Perequê e con-
sagrou-se como goleador no 
Qatar, ao atuar nas equipes 
Muaither (2012 a 2016) e Al-
-Gharafa (2016 a 2017). 

Na oportunidade, o prefei-
to pontuou que o atleta “dei-
xa lembranças maravilhosas, 
além do legado de um bom 
exemplo, principalmente para 
a nossa juventude, que com 
certeza seguirá seus passos”. 
O chefe do Executivo também 
ressaltou que a obra foi possí-
vel somente devido a parceria 
da Prefeitura com a Secretaria 
do Estado, através do Projeto 
100% Esporte Para Todos. 

Para ele, “essa cooperação 
é fundamental na implantação 
de políticas públicas. Esporte 
é saúde, vida, disciplina, ami-
zade e inclusão. Nós estamos 
cuidando do Perequê, fazendo 
o nosso melhor. Tenho certeza 
que esta é uma conquista den-

tre muitas que já aconteceram 
e ainda acontecerão aqui”.

O vice-prefeito, por sua vez, 
reconheceu individualmen-
te os envolvidos na iniciativa 
pelo empenho. Contudo, uti-
lizou-se da fala para princi-
palmente evidenciar os atri-
butos do local. “Quando nós 
estamos inaugurando alguma 
obra, sempre é o momento de 
agradecer. Isso (a quadra) é 
o que tem de mais moderno: 
a grama é de primeira linha, 

OPORTUNIDADE

sendo a mesma que os campos 
da rede privada usam. É um 
campo de extrema qualidade”.

De acordo com o assessor 
de gabinete da SELJ, Gilmar 
André, o projeto visa “levar a 
possibilidade de se praticar 
esporte com dignidade, da 
forma que a população mere-
ce e precisa, até as comunida-
des. A Prefeitura de Guarujá 
pode contar conosco. Muitas 
prefeituras acabam perdendo 
convênios por não cumprirem 

as etapas técnicas que são exi-
gidas. Mas Guarujá mostrou 
que tem competência, porque 
cumpriu todas elas”.

A cerimônia de inaugura-
ção encerrou com a demons-
tração esportiva do Projeto 
Esporte É Educação, que 
atende 100 crianças e jovens 
dos bairros Jardim Umuarama 
e Perequê. Ao todo, 20 delas 
“estrearam” o campo sintético, 
da quadra Johnson Kendrick 
Feliciano da Costa - K9. 

Mais uma edição do 
Workshop de Economia Cria-
tiva com Walkiria Klimeika 
será realizado em Guarujá. 
A oficina gratuita acontece 
nesta quarta-feira (19), às 14 
horas, no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira (Av. Dom 
Pedro, 350 – Enseada).

Durante a oficina, os 
alunos irão aprender técni-
cas de bordado e aplicação 
em feltro. A iniciativa é da 
Secretaria de Cultura, que 
visa incentivar o aperfei-
çoamento contínuo, como 
também fomentar mais 
oportunidades de renda 

para os profissionais. 
Serão disponibilizadas 

30 vagas. Para participar, 
os interessados devem se 
inscrever pelo telefone (13) 
3387-7016. Todo o material 
usado na oficina será patro-
cinado pela empresa Felt 
Color. 

WALKIRIA KLIMEIKA 
Referência como professora 
de artesanato, ela já ministrou 
aulas por todo o País e 
em diversos programas de 
televisão. Como artesã, 
participou de feiras nacionais 
e internacionais e é 
proprietária do Walkits Ateliê.
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