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Programação 
especial marca 
aniversário 
de Guarujá
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Uma intensa programação agitará Guarujá deste 
sábado (22) até o dia 30, quando é celebrado o 
aniversário de emancipação político-administrativa
da Cidade. Confira o que vem por aí
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Baile abre as comemorações 
do aniversário de Guarujá

‘Joaquim, o Fusca que contava histórias’ 
é atração neste domingo (23)

Festa será animada pela dupla sertaneja César Menotti e Fabiano

Música ao vivo, dança 
e solidariedade serão 
os atrativos do Baile 

Oficial da Cidade, que abre as 
comemorações dos 85 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa de Guarujá. 

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Quinta-feira (20) - Feriado 
Sexta-feira (21) - Ponto facultativo
Segunda-feira (24) - Escarola, cenouras na salsa, 
arroz, feijão, carne moída, maçã e suco de pêssego  

Quinta-feira (20) - Repolho com tomate, arroz, feijão, 
bisteca suína assada, abóbora ao alho, banana e suco 
de morango
Sexta-feira (21) - Escarola, arroz, feijão, frango xadrez, 
macarrão primavera, melancia e suco de manga
Segunda-feira (24) - Salada mimosa, arroz, feijão, steak 
de frango assado, quibebe, goiabada e suco de abacaxi 

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

A festa acontece neste sá-
bado (22), a partir das 20 horas, 
no Casa Grande Hotel (Avenida 
Miguel Stefno, 1001 – Ensea-
da). Toda a renda arrecadada 
com o evento será revertida 
em prol das ações do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Guarujá (FSS).

Este ano, a festa tem como 
tema ‘Guarujá – A Pérola do 
Atlântico’, uma viagem aos en-
cantos da Cidade, conhecida 
por suas belas praias e monu-
mentos históricos. O evento 
é uma realização da Atrium 
Eventos e conta com apoio do 
Fundo Social. 

A animação ficará a car-
go da dupla sertaneja César 
Menotti e Fabiano, que pro-
mete agitar o público com os 
sucessos “Leilão”, “Como um 
Anjo”, “Tentei te Esquecer”, 
entre outros hits.

Neste domingo (23), a par-
tir das 16 horas, a Praça dos 
Expedicionários, na Praia de 
Pitangueiras, recebe o espe-
táculo “Joaquim, o Fusca que 
contava histórias”. 

A atração faz parte da pro-
gramação de 85 anos de eman-
cipação político-administrati-
va de Guarujá, comemorado 
no próxiomo dia 30. A inicia-
tiva é do projeto Rumos Itaú 
Cultural e tem o apoio da Se-
cretaria Municipal de Cultura. 
O evento é aberto ao público.

A equipe é formada por três 
contadoras de histórias e ou-
vintes, que utilizam a Língua 

restaurante

menu

popularR$
 1

Baile acontece 
neste sábado 

(22), a partir das 
20 horas, no Casa 
Grande Hotel; 
toda a renda será 
revertida em 
prol das ações do 
Fundo Social de 
Solidariedade

85 ANOS
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Brasileira de Sinais (Libras), e 
uma contadora surda. A peça é 
acompanhada por elementos 
visuais e percussivos, apre-
sentando a história por meio 
da narração em Libras e em 
português, simultaneamente.

Joaquim é um Fusca 1978 de 
cor branca que viaja por todo o 
Brasil. Também conhecido por 
“Juca”, adora contar, ouvir e com-
partilhar histórias. O fusca, após 
suas viagens, sempre procura 
um local para descansar, apro-
veitando a estadia para compar-
tilhar suas experiências e fazer 
novos amigos, desenvolvendo o 
enredo da apresentação.

Fotos D
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Aniversário de 
Guarujá terá 
programação 
especial repleta 
de eventos

Assinatura do edital do Aeródromo, shows e entrega de importantes obras estão entre as ações da próxima semana

No próximo dia 30, Gua-
rujá completa mais um 
aniversário de eman-

cipação político-administra-
tiva, celebrando 85 anos da 
assinatura do Decreto 1525, 
de 1934, que instituiu oficial-
mente a Estância Balneária 
de Guarujá.

Para celebrar a data, a Pre-
feitura de Guarujá preparou 
uma programação especial, 
que tem início neste sábado 
(22), quando será realizado o 
já tradicional Baile da Cida-
de, e só termina no domingo 
seguinte, dia 30, com shows e 
muita festa.

Um dos pontos altos será 
a assinatura do edital do fu-
turo Aeródromo Civil Metro-
politano de Guarujá, que será 
feita no dia 26, às 15 horas, na 
Base Aérea. O lançamento do 
edital dá início a uma impor-
tante fase para a concretização 
desse esperado equipamento.

A semana festiva inclui, 
ainda, a entrega de impor-
tantes obras de revitalização 
e reforma. Entre elas, um dos 
principais cartões-postais da 
Cidade, o Mirante da Campi-
na, de onde é possível avistar a 
Praça Horácio Lafer, que tam-
bém foi completamente revita-
lizada e será entregue durante 
a programação de aniversário.

As áreas da Educação e 
Saúde também receberam 
atenção especial. Será feita a 

entrega da reforma da Unidade 
de Saúde da Família (Usafa) 
Vila Edna e de duas escolas: 
EM Augusto Nunes Corrêa, no 
Jardim Boa Esperança, e Philo-
mena Cardoso de Oliveira, no 
bairro Santo Antônio. 

APRESENTAÇÕES 
Além da entrega e lan-

çamento de importantes 
obras, o aniversário de 
Guarujá será celebrado 
também com grandes shows 
gratuitos para a população. 
No dia 29, a população de 
Guarujá poderá aproveitar 
a apresentação de Toquinho 
e Demônios da Garoa, na 
Praia de Pitangueiras, se-
guida de queima de fogos. 
Já no dia seguinte, a festa 
será no palco montado na 
Praça 14 Bis, em Vicente de 
Carvalho, com as músicas 
do Exaltasamba.

Um pouco antes da per-
formance do grupo, o públi-
co poderá prestigiar a inau-
guração do letreiro “Eu Amo 
Itapema”, monumento que a 
partir dessa data estará ex-
posto na Praça e se tornará 
um marco do distrito - assim 
como já acontece na Praia 
de Pitangueiras com o mo-
numento “Eu Amo Guarujá”.

Toquinho

Exaltasamba

Demônios 
da Garoa
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Entrega da iluminação da 
orla da Praia do Tombo e as-
sinatura da ordem de servi-
ço referente à iluminação de 
Vicente de Carvalho também 
estão na programação da pró-
xima semana.

Também neste dia, a Es-
quadrilha da Fumaça dará 
um verdadeiro show na 
Praça dos Expedicionários, 
em Pitangueiras. Enquanto 
isso, na Praia do Perequê, a 
festa será inteiramente dos 
pescadores, que estarão re-
alizando a 42ª edição da Fes-
ta de São Pedro, com missa 
campal, procissão marítima 
e concurso de barcos. 

Fotos R
eprodução

Confira a programação completa na última página
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Eventos esportivos são destaque 
no aniversário da Cidade Futebol, pedestrianismo, basquete, 

artes marciais e aeronáutica estão 
na programaçãoA comemoração do 85º 

aniversário da emanci-
pação político-adminis-

trativa de Guarujá – celebrado 
no próximo dia 30 – terá uma 
intensa programação espor-
tiva. A Cidade terá ao todo 
nove eventos de sábado (22), 
até domingo (30). Futebol, ar-
tes marciais e pedestrianismo 
estão escalados para a ocasião. 
Confira os eventos:

ARTES MARCIAIS
A programação tem iní-

cio neste sábado (22), com a 
abertura da Izunome Copa 
Kids de Artes Marciais, que 
ocorre a partir das 8 horas, 
no Centro Esportivo Duque 
de Caxias (Tejereba). O local 
também recebe o torneio 
Mega Monster de Jiu Jitsu. A 
disputa acontece sábado (29) 
e domingo (30), com início às 
9 horas em ambas as datas. 
O endereço é Praça Horácio 
Lafer, s/nº. 

FUTEBOL
Os amantes de futebol, 

por sua vez, poderão des-
frutar de duas partidas 
mais do que especiais 
da Sociedade Esportiva 
Guarujá. O time enfren-
ta o Santos neste sábado 
(22), no Campo do Santa 
Rosa (Avenida Artur Pai-
xão, 193 - Vila Ligya). Já 
no dia 29, os atletas gua-
rujaenses enfrentarão 
a equipe do São Paulo, 
no Campo Arena do Co-
mando (Avenida Oswaldo 
Cruz, 5 – Vicente de Car-
valho). Ambas as partidas 
são pela categoria master 
e têm início às 10 horas.

FUN FLY
O cronograma ainda conta 

com o Fun Fly, evento tam-
bém realizado no próximo dia 
29. Trata-se do maior evento 
aeronáutico da Baixada San-
tista, e acontece na Base Aé-
rea (Avenida Castelo Branco, 
s/nº - Jardim Cunhambebe, 
em Vicente de Carvalho). 

Por lá, será possível conferir 
atrações como Esquadrilha da 
Fumaça, show de paraquedis-
mo, simulador de voo, entre 
outros. Além disso, também 
haverá música ao vivo, área 
kids e praça de alimentação. 
A entrada custa R$ 20. Também 
há a opção meia solidária para 
quem doar 1 kg de alimento 
não- perecível. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo site 
http://www.ticketfacil.com.br/
eventos/fun-fly.aspx.

22/06
8h - Izunome Copa Kids de Artes Marciais
Local: Centro Esportivo Duque de Caxias (Tejereba) - 
Praça Horacio Lafer s/nº - Jardim Tejereba
10h - Futebol: Sociedade Esportiva Guarujá x Santos - Master 
Local: Campo do Santa Rosa (Av. Artur Paixão, 193 - Vila Ligya)

24/06 
19h - Entrega do Programa de Incentivo ao Esporte
Local: Teatro Municipal Procópio Ferreira (Av. Dom Pedro I, 
350 - Jardim Tejereba)

29/06
9h - Mega Monster Jiu Jitsu 
Local: Centro Esportivo Duque de Caxias (Tejereba) - Praça 
Horacio Lafer s/nº - Jardim Tejereba 
9h - 1º Fun Fly  
Local: Base Aérea de Santos (Avenida Castelo Branco s/nº - 
Jardim Cunhambebe)
10h - Futebol: Sociedade Esportiva Guarujá x São Paulo - Master
Local: Campo Arena do Comando - (Avenida Oswaldo Cruz, 
5 – Vicente de Carvalho)

30/06
9h - Corrida Pérola do Atlântico 
Local: Praia da Enseada (largada e chegada na altura da 
Praça Horácio Lafer)

PEDESTRIANISMO
A Prefeitura organiza a Corrida Pérola do Atlântico, no dia 

30, na Praia da Enseada. A prova será na faixa de areia, com 
largada e chegada na altura da Praça Horácio Lafer. O evento 
tem início às 9 horas e espera reunir cerca de 500 esportistas. 

Para participar, basta se inscrever no Fundo Social de 
Solidariedade (Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549), doando 5 kg 
de arroz e/ou feijão. Os primeiros 300 atletas que se inscreve-
rem ganham um vale para a retirada de uma camiseta no dia 
da prova. Também haverá medalhas para os 300 primeiros 
competidores, que cruzarem a linha de chegada. 

Cronograma:

Fotos R
eprodução
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São contempladas 
50 modalidades 
esportivas, incluindo 
voleibol, capoeira, 
futebol, futsal, 
fisiculturismo, 
ginástica rítmica, 
entre outros

Guarujá contempla 373 esportistas 
com Bolsa-Atleta 

Cerimônia faz parte da programação de aniversário de Guarujá

A Prefeitura de Guarujá 
beneficiará 373 atletas 
na cerimônia de entre-

ga do Programa de Incentivo 
ao Esporte, na próxima se-
gunda-feira (24). A iniciativa 
é do Município, via Secretaria 
de Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel). 

Com início às 19 horas, no 
Teatro Municipal Procópio 
Ferreira (Avenida Dom Pedro 
I, 350, no Jardim Tejereba), a 
solenidade integra a progra-
mação em comemoração aos 
85 anos da emancipação polí-
tico-administrativa da Cidade.  

De acordo com o vice-pre-
feito e secretário de Educação, 
Esporte e Lazer de Guarujá, o 
programa “é mais uma forma 
de promovermos o incentivo 
ao esporte, através de auxílio 
a esses esportistas, para que 
possam praticar as modali-
dades e, deste modo, fomen-
tarmos a cidadania em uma 
Cidade que é um verdadeiro 
celeiro de atletas”. 

Os esportistas podem se di-
recionar ao local a partir das 
17h30, para efetuar a assina-
tura do termo correspondente 
ao benefício. O Programa de 
Incentivo ao Esporte concede 
sete parcelas de R$ 334,00. 

Este é o terceiro ano em que 
a Prefeitura realiza o progra-
ma, instituído através da Lei nº 
4475/2017. São contempladas 
50 modalidades esportivas, 
incluindo voleibol, capoeira, 
futebol, futsal, fisiculturismo, 
ginástica rítmica, entre outros.  

O presidente da Comissão 
Municipal Permanente de Es-
portes de Incentivo ao Atleta 
aponta que o programa é um 
estímulo essencial para a ma-
nutenção dos atletas de alto 
rendimento. “Isso serve para 
os gastos que eles têm com ma-
teriais esportivos e competi-
ções de modo geral”, ressaltou.

Este é o terceiro 
ano em que a 
Prefeitura realiza o 
programa, instituído 
através da Lei 
nº 4475/2017

Fotos R
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Fortnort assumirá o 
trecho que corresponde 
a cerca de 6.800 pontos 
de iluminação, na 
área entre a Avenida 
Adriano Dias, no Jardim 
Boa Esperança, e a 
Estação das Barcas

Nova empresa assume parque de 
iluminação de Vicente de Carvalho 

Ordem de serviço será assinada neste sábado (22), na Praça 14 Bis

Guarujá comemora o ani-
versário de 85 anos de 
emancipação político-

-administrativa presenteando 
Vicente de Carvalho. O prefei-
to de Guarujá assina a ordem 
de serviço para o início da atu-
ação da empresa especializada 
em iluminação pública e ener-
gia, no Distrito – a Fortnort 

Desenvolvimento Ambiental 
e Urbano. A cerimônia será 
realizada neste sábado (22), 
às 13 horas, na Praça 14 Bis.

Com isso, a partir da pró-
xima segunda-feira (24), a ma-
nutenção do parque de ilumi-
nação de Vicente de Carvalho, 
que anteriormente pertencia 
à Companhia Piratininga de 

Força e Luz (CPFL), passará 
a ser realizada pela empresa.

A Fortnort assumirá o tre-
cho que corresponde a cerca 
de 6.800 pontos de ilumina-
ção, na área entre a Avenida 
Adriano Dias, no Jardim Boa 
Esperança, e a Estação das 
Barcas.

Para o chefe do Executivo, o 

H
elder Lim

a

ato representa mais um gran-
de avanço para a Cidade. “Te-
mos vários enfrentamentos, 
mas temos avançado em muita 
coisa. Queremos uma Cidade 
cada vez mais limpa, acessí-
vel e, por que não, iluminada. 
Estamos cuidando de Guarujá 
e ainda há muito a ser feito”, 
declarou o prefeito.
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Prefeitura inaugura pacote de obras com 
investimentos de quase R$ 6 milhões

Inaugurações começam na próxima segunda-feira (24)

Guarujá vai completar 85 
anos de emancipação 
político-administrativa 

ganhando muitos presentes e 
presenteando a população. A 
partir de segunda-feira (24), o 
prefeito do Município entrega-
rá um pacote de inaugurações 
de obras, que juntas somam 
investimentos de pouco mais 
de R$ 5,48 milhões.

Serão entregues três impor-
tantes obras: a reurbanização 
da Avenida Marjory Prado, na 
Estrada de Pernambuco; do 
Mirante da Campina (Morro 
do Maluf), na Enseada; e a 
revitalização da Praça Horá-
cio Lafer, na Enseada (Jardim 
Tejereba).  

MARJORY PRADO
A Avenida Marjory Prado 

será entregue na segunda-fei-
ra (24), às 10 horas. A via rece-
beu drenagem, guias e sarjetas, 
pavimentação, recapeamento, 
passeio, sinalização de trânsito, 
posteamento, iluminação públi-
ca, acessibilidade, paisagismo e 
regularização de base de toda ci-
clovia. A solenidade de entrega 
será em frente ao nº 1289.

Os serviços de infraestrutu-
ra beneficiaram 1 mil metros 
de extensão, no trecho entre 
a Avenida Hans Staden e Rua 
das Yucas, e foram executados 
pela Terracom Construtora Ltda 
(empresa vencedora da licitação 
pública), com recursos de pou-
co mais de R$ 2,5 milhões, pro-
venientes de convênio do Mu-
nicípio com o Estado, por meio 
do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos (Dadetur/2014).

Em toda a extensão da via 
e da ciclovia, que tem 980 me-
tros, foram trocadas luminá-
rias e colocados 38 postes de 14 
metros de altura, com quatro 
refletores em cada. 

MIRANTE DA CAMPINA
Já no próximo dia 27, às 

15 horas, será entregue à po-
pulação a reurbanização do 
Mirante da Campina, também 
conhecido como Morro do Ma-
luf, na Praia da Enseada. A ce-
rimônia irá acontecer na Rua 
Morro do Maluf, 417 – Jardim 
Tejereba. 

No local, foram investidos 
pouco mais de R$ 988 mil 
em serviços de instalação 
elétrica, iluminação, guias e 
sarjetas, pavimentação, esta-
cionamento, passeio público, 
sinalização, guarda-corpo, 
passarela e paisagismo. Os 
serviços foram custeados 
com recursos da União, por 
meio de convênio firmado 
entre a Prefeitura e o Minis-
tério do Turismo.

Será entregue 
um pacote de 
inaugurações de 
obras, que juntas 
somam investimentos 
de pouco mais 
de R$ 5,48 mi

HORÁCIO LAFER
A revitalização da Pra-

ça Horácio Lafer será en-
tregue no próximo dia 30 
(aniversário da Cidade), 
às 8h30. No local foram 
investidos cerca de R$ 2 
milhões - recursos oriun-
dos da União, por meio do 
Ministério do Turismo. A 
obra foi executada pela 
Fortnort Desenvolvimen-
to Ambiental e Urbano 
Eireli. 

A praça recebeu piso 
em mosaico, reparos em 
pisos de concreto; guias e 
sarjetas; drenagem, ins-
talação elétrica e hidráu-
lica, iluminação (postes e 
luminárias), paisagismo, 
equipamentos de acade-
mia ao ar livre, rampas 
de acessibilidade e play-
ground.

Fotos H
elder Lim
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Feriado altera expediente 
nas repartições municipais

Cidade tem 20 vagas para 
Curso de Danças Circulares 

Guarujá terá evento em 
alusão ao Dia do Surfista

Coleta de lixo e 
UPAs funcionarão 
normalmente

Em virtude do feriado 
religioso de Corpus 
Christi, celebrado nesta 

quinta-feira (20), a Prefeitura 
de Guarujá decretou ponto 
facultativo nas repartições 
municipais na sexta-feira 
(21). No entanto, os serviços 
essenciais funcionam nor-
malmente.

Os Paços Municipais Ra-
phael Vitiello e Moacir dos 
Santos Filho, localizados na 
Avenida Santos Dumont, nos 
números 640 e 800, respectiva-
mente, no bairro Santo Antô-
nio, estarão fechados durante 
o feriado. O atendimento ao 
público será retomado na se-
gunda-feira (24).

O Restaurante Popular Ti-
bério Birolini (Rua Colômbia, 
s/nº - Vila Baiana), não abrirá 
as portas durante o feriado. 
As atividades retornarão na 
segunda-feira (24). 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) continua atuando 24 ho-
ras pelo telefone de emergên-
cia 153, que também aciona o 

Corpo de Bombeiros e a Polí-
cia Militar. A Delegacia Sede 
(Avenida Puglisi, 656-Centro) 
funcionará normalmente du-
rante o feriado.

O Albergue Municipal José 
Calherani, localizado na Rua 
Manoel Otero Rodrigues, 389 

CORPUS CHRISTI

INSCRIÇÕES ABERTAS ESPORTE E LAZER

Quinta-feira (20)
Secretaria de Turismo  - 9 às 17 horas
Astúrias  - 9 às 17 horas
Acqua Mundo - 13 às 17 horas
Rodoviária - 9 às 13 horas

Sexta-feira (21)
Secretaria de Turismo - 9 às 17 horas
Astúrias - 9 às 17 horas
Acqua Mundo - 13 às 17 horas
Tombo - 11 às 15 horas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da 
Família (Usafas) estarão fechadas durante o período, reabrindo 
na segunda-feira (24). As Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) seguem com o atendimento 24 horas. São elas:

– Jardim Boa Esperança, em 
Vicente de Carvalho, atenderá 
24 horas, sem interrupção.

A Secretaria de Turismo 
(Setur) e os Postos de Infor-
mações ao Turista funcionarão 
em horários distintos durante 
o feriado. Confira:

UPA Enseada (Paulo Affonso Piasenti)
Local: Avenida Dom Pedro I, s/nº 
(esquina com a Avenida Atlântica)
Telefone: 3351-3661

UPA Guarujá (Pam Rodoviária)
Local: Avenida Santos Dumont, 856 – 
Santo Antônio
Telefone: 3355-9151

UPA Pediátrica (Pam Rodoviária)
Local: Avenida Santos Dumont, 856 – 
Santo Antônio
Telefone: 3355-9151

UPA Pae Cará
Local: Avenida São João, 111 
– Pae Cará
Telefone: 3341-1997

UPA Perequê
Local: Estrada Guarujá-Bertioga, entre 
os Kms 7 e 8
Telefone: 3353-1648

UPA Santa Cruz
Local: Rua Antônio Pinto Rodrigues, s/
nº – Santa Cruz dos Navegantes
Telefone: 3354-2802

Sábado (22)
Secretaria de Turismo - 9 às 17 horas
Astúrias - 9 às 17 horas
Acqua Mundo - 13 às 17 horas

Domingo (23)
Secretaria de Turismo - 9 às 17 horas
Astúrias - 9 às 17 horas
Acqua Mundo - 13 às 17 horas
Rodoviária - 9 às 13 horas

Guarujá está com inscrições abertas para 20 
vagas no Curso de Danças Circulares - Passos 
Essenciais. As aulas começam na próxima terça-
-feira (25) e vão acontecer na Casa do Educador, 
na Avenida Leomil, 164, no Centro. O curso é vol-
tado aos educadores em geral, diretores, equipes 
pedagógicas, professores de expressão corporal, 
arte-educadores, professores de dança, música 
e educação física, da Rede Municipal de Ensino. 

As inscrições já estão abertas e devem ser 
feitas através do link: http://bit.ly/2RsoT82. 

O curso é composto por seis encontros e ocorrerão as terças e sextas-feiras, 
das 18h30 às 21 horas. Os participantes receberão certificados de 16 horas, e a 
iniciativa será ministrada por Cláudia Miranda Martini.

A Associação de Surf de Guarujá (ASG) come-
mora o Dia Municipal do Surfista, nesta quinta-
-feira (20). O evento é composto por competição e 
confraternização.  A disputa tem início às 8 horas 
e acontece na Praia de Pitangueiras. Já a festa será no Restaurante Tahiti, às 20 ho-
ras. O local fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 367 – em Pitangueiras.

No torneio, os atletas serão divididos conforme faixa etária e gênero, além 
das categorias long board e body board. A inscrição para a prova tem o custo 
de R$ 25 e um Kg de alimento não perecível. Pagando a taxa, o atleta também 
garante sua respectiva participação na confraternização citada acima. 

Os quatro primeiros colocados de cada categoria serão premiados com 
troféus e kits - com vouchers de alimentação e camiseta do evento. O festival da 
ASG tem apoio da Prefeitura de Guarujá, via secretarias de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel) e de Turismo (Setur).  

A
rquivo/P

M
G
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Festa Junina, espetáculos, 
dança e exposição são opções 
para o feriado prolongado

CULTURA

TEATRO PROCÓPIO FERREIRA 

FESTA JUNINA DE GUARUJÁ

EXPOSIÇÃO PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇASPRAÇAS

FESTAS JUNINAS ITINERANTES

SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES
(PRACINHA)

(Avenida Dom Pedro I, 350 – Tejereba)

Ginásio Guaibê - Av. Santos Dumont, 420 - Jardim Santo Antônio

Ginásio Guaibê - Av. Santos Dumont, 420 - Jardim Santo Antônio (Rua Padre Anchieta, 107, Vicente de Carvalho)

Sexta (21) – às 19 horas
Espetáculo “Raízes de Cada Passo”
Produção: Coletivo Afroketu 
O espetáculo é produzido e apresenta-
do pela comunidade de Morrinhos, em 
especial por crianças carentes do bair-
ro, que participam do projeto Afroketu.  
Traz uma reflexão sobre a história do 
povo negro e afro-brasileiro, com dan-
ças regionais, lendas sobre a cultura 
negra e interpretações teatrais. 
Ingressos: R$10 + 1 kg de alimento 
não perecível.

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

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

Arraiá das Graças
Dias 16 22 e 30 de 
junho – às 20 horas

Festa com comidas 
e bebidas típicas, 
além de brincadeiras 
e danças.

Sábado (22) – às 21 horas
Produção: Companhia Teatral 
“Quem sabe faz na hora”
Teatro solidário “Shakespeare, aí 
vou eu!” 
A Companhia Teatral “Quem sabe faz 
na hora” apresenta a peça “Shakespea-
re, aí vou eu!”, comédia que resgata as 
maiores obras de William Shakespeare 
por meio da personagem Ofélia, grande 
fã do escritor. 
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia), com doação de 1 kg de alimen-
to não perecível, que será destinado 
para o FSS. Classificação: 10 anos. 

Domingo (23) – às 18h30
Festival Unidance 
– A União de Todas as Danças 
O Studio Meira Dance apresenta o 
espetáculo “Seven – A Magia e os 
Mistérios do Número 7”, com grande 
variedade de estilos, como dança do 
Ventre, Cigana, Havaiana, Flamenco, 
Dança de Salão, Danças Urbanas, Tri-
bal Fusion, Burlesque, entre outros. 
Ingressos: R$20 (antecipado/meia) 
e R$40 (inteira/no dia).

Além de barraquinhas 
de comidas típicas e o 
parque de diversões, que 
estará instalado no local, 
artistas do momento es-
tarão presentes no palco 
durante o feriado:

Sexta-feira (21): Renan Valentti
Sábado (22): Paula Mattos
Domingo (23): Mano M e Super Heróis

Calçadão da Praia do Perequê

Sexta-feira (21): Sandra Mell
Sábado (22): Jhully Santos
Domingo (23): Lanna e Juliana

Sexta-feira (21): Cristian Lano
Sábado (22): Forrozão Top3
Domingo (23): Manos Forrozeiros

Praça das Bandeiras (Pitangueiras)
Artesanato na Praça
Sábado, a partir das 16h30
 
Praça 14 Bis (Vicente de Carvalho)
Artesanato na Praça
Sábado, a partir das 16h30
 
Praça Mário da Silva (Barra Funda)
Arte na Praça
Sábado, a partir das 16 horas

Renan 
Valentti

Paula 
Mattos

Fotos D
ivulgação
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Proc. n.º 15967/195204/2019.
Eu, VÁLTER SUMAN, Chefe do Executivo Municipal, nos termos da 
Resolução Normativa do CNS sob nº 453, de 10 de maio de 2012, 
na sua Quarta Diretriz, artigo XII, homologo a Resolução Normativa 
do Conselho Municipal de Saúde nº 08 de 2019, que versa sobre o 
seguinte assunto:
• Aprovação com ressalvas da Prestação de Contas 1.º Quadrimestre 
de 2019.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 29 de maio de 2019.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

      
Proc. n.º 15968/195204/2019.
Eu, VÁLTER SUMAN, Chefe do Executivo Municipal, nos termos da 
Resolução Normativa do CNS sob nº 453, de 10 de maio de 2012, 
na sua Quarta Diretriz, artigo XII, homologo a Resolução Normativa 
do Conselho Municipal de Saúde nº 07 de 2019, que versa sobre o 
seguinte assunto:
• Aprovação com ressalvas da PAS – Programação Anual de Saúde 
2019.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 29 de maio de 2019.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

D E C R E T O  N.º  13.173.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 13.137, de 

17 de maio de 2019, e fixa outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente da legalidade e eficiência;
Considerando o que dispõe a Lei n.º 4.530, de 11 de maio de 2018, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Projeto “Turismo Educativo” 
no âmbito do município de Guarujá; 
Considerando que a educação é um dos pilares básicos do desenvol-
vimento de qualquer sociedade, sendo instrumento que possibilita ao 
cidadão o exercício de seus direitos fundamentais; 
Considerando a necessidade de atualização dos membros da Comissão 
instituída pelo Decreto n.º 13.137, de 17 de maio de 2019, cujo objetivo 
é o acompanhamento da execução do disposto na Lei Municipal n.º 
4.530, de 11 de maio de 2018; e, 
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
16852/3418/2019;

D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam alterados os incisos I, II e III do artigo 2.º, do Decreto n.º 
13.137, de 17 de maio de 2019, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art 2.º (…)
I - Thais Helena Sá Coelho – Pront. n.º 12.894;
II – Angela Gandolfa dos Santos – Pront. n.º 7.464;
III – Régia Medeiros de Paula da Glória – Pront. n.º 8.317;” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 05 de junho de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 05.06.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.188.
“Altera a Estrutura Regimental das Secretarias 

que especifica e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere;
Considerando a necessidade de reformular o organograma da Prefei-
tura Municipal de Guarujá, com o escopo de atender com excelência 
os Princípios da Administração Pública, notadamente o da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Considerando, outrossim, o disposto na Lei Municipal n.º 4.644, de 
24 de maio de 2019; e,
Considerando, ainda, a necessidade de se adequar a estrutura  re-
gimental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social e da Secretaria Municipal de Relações Sociais, visando melhor 
atender ao interesse público;

D E C R E T A:
Art. 1.º  Fica suprimida da estrutura regimental da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e Assistência Social , disposta no Anexo II, do 
Decreto n.º 11.768, de 16 de março de 2016, e demais alterações, 01 
(uma) função gratificada de Supervisor II, símbolo FG-S5.
Art. 2º Fica acrescida na estrutura regimental da Secretaria Municipal 
de Relações Sociais, disposta no Anexo II, do Decreto n.º 12.728, de 
16 de julho de 2018, e demais alterações, 01 (uma) função gratificada 
de Supervisor II, símbolo FG-S5.
Art. 3.º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas nos 
Decretos n.ºs 11.768 de 16/03/2016 e 12.728  de 16/07/2018.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que o digitei e assino

Portaria N.º 698/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 
9609/84364/2018;

R E S O L V E:
CONCEDER a redução da jornada de trabalho ao servidor GERSON 
LUIZ DA SILVA PINTO – Pront. n.º 14.364, Educador de Rua, conforme 
disposto no art. 271, da Lei Complementar n.º 135/2012, passando  a 
vigorar a partir de 10/05/2019, data do término da vigência da última 
concessão, pelo período de 01 (um) ano.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM GP2”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 699/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 135/2012 e 
suas posteriores alterações, e de acordo com os incisos I e II do artigo 
37 da Constituição Federal;

R E S O L V E:
NOMEAR a Srª SHEILA AFONSO MATSUDA – Pront. 21.726, para exer-
cer o cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
aprovado e classificado (81º) no Concurso Público – Edital nº 001/2018, 
conforme Processo Administrativo nº 3971/2019, de acordo com a Lei 
Complementar nº 135, de 04 de abril de 2.012 e alterações.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM/GP3”
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 700/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 299/2019, de 11 de março de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 701/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 
1947/84684/2019;

R E S O L V E:
TORNAR PÚBLICO que o servidor SAMUEL ARRUDA – Pront. n.º 14.684, 
do quadro efetivo de Auxiliar de Enfermagem, migrou do Regime de 
Trabalho Celetista para o Regime Jurídico Único Estatutário, conforme 
disposto no art. 1012, da Lei Complementar n.º 135, de 04 de abril de 
2012, retroagindo seus efeitos a 05/02/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB”, em 19.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 702/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor ELVIS DA SILVA MUNIZ – Pront. n.º 16.866, junto à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 703/2019.-
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 WALTER NASCIMENTO DOS 
S.CARREIRA – Pront. n.º 7.360, para o cargo de provimento em co-
missão, símbolo DAS-1, de Secretário Municipal de Finanças, durante 
o impedimento de seu titular (Pront. n.º 21.202), por motivo de férias, 
no período de 01/07/2019 a 20/07/2019.

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

ACESSE  www.guaruja.sp.gov.br
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Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Finanças

“SEFIN”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 704/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ALBERTO PIRES DE FARIA NETO – Pront. nº 
8.071,  para responder pela Função Gratificada de Diretor de Unidade de 
Ensino (FG-E2), junto ao C.A.E.C. “Isabel Ortega de Souza”, retroagindo 
seus efeitos a 04/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDUC”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 705/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora VIVIANE APARECIDA R. DOS SANTOS – Pront. nº 
13.168,  para responder pela Função Gratificada de Diretor de Unidade 
de Ensino (FG-E2), junto ao C.A.E.C. “Cornélio da Conceição Pacheco”, 
retroagindo seus efeitos a 31/05/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDUC”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 706/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador I (FG-S1), 
junto à Diretoria de Atenção Básica Especializada, da servidora IARA 
BEGA DE PAIVA - Pront. n.º 12.427. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde 

“SESAU”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 707/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Supervisor III (FG-S6), 
junto à Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, do servidor 
SERGIO LEANDRO DA CRUZ - Pront. n.º 17.153. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO

Secretário Municipal de Saúde 
“SESAU”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 708/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora SHEILA GOES LIMA - Pront.  n.º 19.573, para 
responder como Supervisor III (FG-S6), junto à Diretoria de Gestão 
Administrativa e Financeira.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“SESAU”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 709/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora TEREZA NEUMAN VERAS PINTO PIRES - Pront.  
n.º 10.404, para responder como Coordenador I  (FG-S1), junto à Diretoria 
de Atenção Básica Especializada.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“SESAU”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 710/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora TEREZA NEUMAN VERAS PINTO PIRES – Pront. 
n.º 10.404, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“SESAU”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 711/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no inc. II, do art. 92, da Lei Complementar 
n.º 135/2012, de 04 de abril de 2012; 

R E S O L V E:
DECLARAR estável no Quadro Permanente, conforme previsto no 
art. 99, da Lei Complementar nº 135/2012, o servidor abaixo rela-
cionado, em seu respectivo processo, a partir da data mencionada, 
conforme segue:

Nome Pront. Data Proc.

RENATO HENRIQUE CORREA BRAZ 21.045 04/09/20189 33400/15

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
“ADM”icc
Registrada no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 712/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Supervisor  II (FG-S5), 
junto à Unidade de Gestão Administrativa e Financeira, da servidora 
CAROLINA CASARO GONÇALVES - Pront. n.º 13.937. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho  de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 713/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Diretor de Unidade de 
Ensino (FG-E2), junto ao C.A.E.C. “Isabel Ortega de Souza”, do servidor 
ADILSON XAVIER DE SOUZA - Pront. n.º 6.016, retroagindo seus efeitos 
a 04/06/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 19 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 19.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CURSO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Administração – ADM, convoca os candi-
datos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público Edital 
nº.001/2018 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR 
Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que foi decidido no Pro-
cesso Administrativo Nº.11676/2018 – Mem. nº.196/2019 - SEDECON:   

CLASSIF. Nº. INSCR. NOME DO CONCURSADO
25º. 053475 RICARDO BERTERO
26º. 033642 FÁBIO ALCÂNTARA DE SOUSA

Os candidatos acima mencionados, deverão comparecer no prazo de 
03 (três) dias úteis, a saber: 25, 26 e 27/06/2019 (3ª, 4ª e 5ª feira) 
as 09h00, na Sede da Guarda Civil Municipal, sito a Rua Dr. Carlos 
Nerhing, nº.405, bairro de Jd. Helena Maria, cidade de Guarujá – SP, para 
em atendimento a Quinta Fase do Concurso, nos seus itens 19, 19.1 
e 19.2 do Edital supra, participarem do Curso Intensivo de Formação, 
Treinamento e Capacitação Física para Guarda Civis Municipais, regu-
lamentado pelo Decreto 8.372/2008, sendo de caráter eliminatório, 
observando os termos dos artigos 619 a 623 da LC nº.135/2012.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

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

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
6º. 018429 KAYKE PANSARDIS LISBOA ALMEIDA

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis, a saber: 25, 26 e 27/06/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), 
junto ao Recursos Humanos (térreo – sala 12), da Prefeitura Municipal 
– Paço Raphael Vitiello, sito a Av. Santos Dumont, nº.640, Bairro de 
Santo Antônio – Guarujá,  sendo que nos dias 25 e 27/06/2019 (3ª. 
e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 26/06/2019 (4ª. feira), das 14 
às 16h, para fins de processo admissional.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

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

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

ADM – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO
Edital: Tomada de Preços nº. 01/2017
Processo Administrativo: 26014 / 38104 / 2016
Objeto: REFERENTE A OBRAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CON-
TRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA NO ESTÁDIO MUNICIPAL 
ANTÔNIO FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE 
SÃO PAULO.
I - À vista dos elementos informativos constantes do presente processo 
e, em especial, a decisão da Comissão Permanente de Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia declara DESERTA a presente licitação.
II  - Publique-se.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Aníria J. da Fonseca Teixeira

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

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 002/2019
Processo Administrativo nº 14078/942/2019

REPUBLICAÇÃO
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 PRES-
TADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA 
E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM BASE TERRITORIAL NO MU-
NICÍPIO DE GUARUJÁ, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA 
DEMANDA ELETIVA AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Os interessados no Credenciamento de-
verão apresentar a documentação exigida no DIA 04 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.

DESPACHO
Processo Administrativo n.º: 10170/71137/2019
Pregão nº 25/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sacos plásticos para 
resíduos domiciliares, para atender a Prefeitura Municipal de Guarujá.
I – Em análise a IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa PAPALIX 
PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA, cujo teor prende-se a questões 
técnicas do objeto, dispostas no Instrumento Convocatório do Pregão 
em epígrafe:
II - Considerando ser tempestiva a impugnação, com fulcro no art. 
12, do Decreto Federal nº 3.555/2000; no mérito, decido pelo DE-
FERIMENTO PARCIAL, todavia, por se tratar de tratar de equívocos 
meramente formais que não alteram os fatos nem tampouco interferem 
na elaboração de propostas,  mantêm-se  a abertura para 25 de Junho 
de 2019 às 09h30m.
III – Publique-se.

Guarujá, 19 de Junho de 2019.
ROGÉRIO LIMA NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – A.P.M.

A Direção da Escola Municipal Profª. Maria Regina Teixeira dos Santos 
Claro, serve-se do presente edital para convocar os membros da As-
sociação de Pais e Mestres, pais, professores, funcionários e demais 
pessoas da comunidade para a assembleia Geral a ser realizada aos 
dias vinte seis de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas 
e 30 minutos em primeira chamada e às 10 horas  em segunda cha-
mada, em uma das dependências desta Unidade de Ensino, situada à 
Rua Aureo Moreira, nº 90 -Jardim Conceiçãozinha-Guarujá/São Paulo, 
para tratar de assuntos gerais referentes ao exercício do corrente ano 
e Prestação de Contas.

Guarujá, 18 junho de 2019
Cláudia Varanda Basaglia

Diretora de Unidade de Ensino
Prontuário: 12.106

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONSELHO DE ESCOLA
A Direção da Escola Municipal Profª. Maria Regina Teixeira dos Santos 
Claro, serve-se do presente edital para convocar os membros do 
Conselho de Escola, pais, professores, funcionários e demais pessoas 
da comunidade para a assembleia Geral a ser realizada aos dias vinte 
e seis de junho do ano de  dois mil e dezenove, às 10 horas e 30 

minutos em primeira e única chamada, em uma das dependências 
desta Unidade de Ensino, situada à Rua Aureo Moreira, nº 90-Jardim 
Conceiçãozinha-Guarujá/São Paulo, para tratar de assuntos gerais 
referentes ao exercício do corrente ano e Prestação de contas.

Guarujá, 18 de junho de 2019.
Cláudia Varanda Basaglia

Diretora de Unidade de Ensino
Prontuário: 12.106

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 Michael, 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 Muni-
cípio 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

http://www.guaruja.sp.gov.br/
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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 

CULTURA

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, profissio-
nais, 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 (pri-
meiro 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 pre-
sente 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 Mu-
nicipal 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 carac-
terísticas: 
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 mer-
cado 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 (con-
siste 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, timbrado, contendo:
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 
pretendido, 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 espetáculo deverão incluir na remessa de documentos, no en-
velope 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 financiamento 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 documentadas as razões de sua exclusão.
8.2. As propostas serão selecionadas pela Secretaria Municipal de Cul-

tura, 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 clas-
sificação, 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 
Ferreira” –CCT, a Secretaria Municipal de Cultura fará análise de cada 
proposta e procederá a divulgação das propostas selecionadas, con-
forme 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 publicação 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 desenvol-
vidos 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 
administrativo 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 PROPO-
NENTE 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 res-
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pectivas 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 ante-
cedência, 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 regu-
lamento 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

EDITAL 
O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições serve-se 
do presente edital para tornar público o regulamento para Assembleia 
de Eleição de Conselheiros Titulares e Suplentes da Sociedade Civil, 
a ser realizada no dia 23 de junho de 2019, às 11 horas, no Teatro 
Procópio Ferreira, localizado na Av. Dom Pedro I, nº 350, Jardim Teje-
reba – Guarujá/SP.

Marcelo Nicolau
Secretário Municipal de Cultura

Regulamento para Assembleia de Eleição de Conselheiros Titulares e 
Suplentes da Sociedade Civil, Conselho Municipal de Política Cultural 
de Guarujá – CMPC;

REGULAMENTO
1. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL - CMPC
1.1. Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural– CMPC, de 
acordo com o art. 9º, 1º da Lei nº 3969/12, atuar, com base nas dire-
trizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura - CMC, elaborar, 
acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as Políticas Públicas de 
Cultura, consolidadas no Plano Municipal de Cultura - PMC.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderá se inscrever para participar do processo eleitoral, nas 
condições de:
a) Eleitor – qualquer munícipe que atenda às condições estabelecidas 
no item 3;
b) Candidato a Conselheiro Titular:.
3. ELEITOR:
3.1 - Apresentar os seguintes documentos, originais e cópias, pesso-
almente à Secretaria Municipal de Cultura, ou durante o período de 
cadastramento no local de eleição, no ato da inscrição:
3.1.1 - Comprovante de residência no Município de Guarujá;
3.1.2 - Documento de identidade oficial, com foto, comprovando de-
zesseis anos completos;
3.1.3 - Formulário de inscrição de Eleitor representante da Sociedade 
Civil, devidamente preenchido (anexo II), incluindo declaração de não 
ocupar cargo em comissão ou função gratificada vinculado ao Poder 
Executivo do Município;
3.2 - Cada pessoa só poderá se inscrever como eleitor para um seg-
mento cultural.
4. CANDIDATO A CONSELHEIRO
4.1 - Apresentar os seguintes documentos, originais e cópias, pes-
soalmente ou por procuração, com firma reconhecida, à Secretaria 
Municipal de Cultura, no ato da inscrição:
4.1.1 - Comprovante de residência no Município de Guarujá, que ateste, 
ao menos, dois anos de residência no Município, um datado de 2018 
e outro do mês atual;
4.2.2 - Documento de identidade oficial com foto, comprovando dezoito 
anos completos;
4.2.3 - Formulário de inscrição de Candidato a Conselheiro represen-
tante da Sociedade Civil (Anexo I), devidamente preenchido, inclusive 
indicando um único segmento artístico que deseja representar, con-
forme discriminado no item 6.3, abaixo, e com declaração de não 
ocupar cargo em comissão ou função gratificada vinculado ao Poder 
Executivo do Município;

4.2.4 - Currículo detalhado onde conste, ao menos, os dois últimos anos 
de atuação no Município do Guarujá), portfólio e se houver, Registro 
profissional nos órgãos ou entidades competentes (DRT, OMB, SUTACO 
e outros) que atestem a atuação no respectivo segmento de inscrição;
4.3 - Cada pessoa só poderá se inscrever como candidato para um 
segmento cultural;
4.4 - Cada candidato só terá direito a voto para um segmento cultural.
5. DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES E DATAS
5.1. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente ou 
por procuração, no período de 13 de junho e 14 de junho de 2019, 
das 9:00 hs às 11:30 hs e das 14:00 hs às 16:30 hs, na Secretaria 
de Cultura, situada no Teatro Procópio, Ferreira Av. Dom Pedro I, 350 
– Tejereba, Guarujá – SP.
5.2. O cronograma das eleições seguirá as seguintes datas:
• De 13 e 14 de junho: Período de inscrição para candidatos e eleitores.
• 17 de junho de 2019: Análise das inscrições dos candidatos pela 
Comissão Eleitoral.
• 18 de junho de 2019 Publicação no D.O. da lista com o deferimento 
ou indeferimento das inscrições dos candidatos.
• 19 de junho de 2019: Período para recursos das inscrições indeferidas.
• 20 de junho de 2019: Análise pela Comissão Eleitoral dos recursos 
impetrados.
• 21 de junho de 2019: Publicação no D.O. da listagem definitiva dos 
inscritos aptos a participar do processo eleitoral.
• 23 de junho de 2019: Assembleia para eleição dos candidatos a 
conselheiros, das 08:00 hs às 13:00 hs, no Teatro Procópio Ferreira, 
localizado na Av. Dom Pedro I, nº 350, Jardim Tejereba – Guarujá/SP.
• 26 de junho de 2019 : Publicação no Diário Oficial do Município da 
relação dos candidatos eleitos da Sociedade Civil ao Conselho Municipal 
de Política Cultural – CMPC.
5.3. Os recursos das inscrições indeferidas deverão ser entregues, 
pessoalmente, na Secretaria Municipal de Cultura no Teatro Procópio 
Ferreira, Av. Dom Pedro I, 350 – Tejereba – Guarujá/SP.
6. DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL
6.1. O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, será formado 
paritariamente por 20 (vinte) membros titulares, sendo 10 (dez) repre-
sentantes da Sociedade Civil e 10 (dez) do Poder Público Municipal. 
Os primeiros eleitos por seus pares e os do Poder Público, indicados 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
6.2. Para cada membro titular haverá um membro suplente, que o 
deverá substituir em seus impedimentos temporários e o sucederá 
em caso de vacância pelo tempo remanescente do mandato.
6.3.  Serão realizadas eleições para titulares e/suplentes nos seguintes 
segmentos:
6.3.1 - 02 (dois) representantes do segmento de Dança;
6.3.2 - 01 (um) representante do segmento de Audiovisual;
6.3.3 - 01 (um) representante do segmento de Literatura;
6.4. Os representantes da Sociedade Civil serão automaticamente 
afastados de suas funções de membros do Conselho Municipal de 
Política Cultural- CMPC se passarem a ocupar cargos públicos na 
administração Pública Municipal.
6.5. Aos Conselheiros Titulares e Suplentes, bem como seus parentes em 
primeiro grau, fica vedada a participação em qualquer Edital elaborado 
pelo Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC.
6.6. Os Conselheiros Titulares e Suplentes não serão remunerados 
no exercício de suas funções, consideradas de relevante interesse 
público para o município.
7. DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1. O processo de eleição dos Conselheiros representantes da Socie-
dade Civil será coordenado por uma Comissão Eleitoral, composta 
por 04 (quatro) membros, sendo 2 (dois) membros indicados pelo 
Secretário Municipal de Cultura e 2 (dois) indicados pela comissão 
da sociedade civil.
7.2. Compete à Comissão Eleitoral acompanhar a realização da As-
sembleia e presidí-la, ou nomear alguém para presidí-la até o término 
dos trabalhos, que se encerrarão com a homologação dos resultados 
e a apresentação dos candidatos eleitos.
7.3. Os membros da Comissão Eleitoral não terão direito a voto ou 
a ser votado na eleição de escolha dos representantes da Sociedade 
Civil em questão;
7.4. Não poderão fazer parte da Comissão Eleitoral e da Fiscal, paren-
tes de candidato (a), até o segundo grau em linha reta ou colateral, 

inclusive cônjuge.
7.5. Compete à Comissão Eleitoral:
7.5.1 - Coordenar todas as atividades relativas ao processo eleitoral 
disciplinado por este Edital;
7.5.2 - Decidir os recursos e impugnações sobre o processo eleitoral;
7.5.3 - Enviar o resultado e impugnações sobre o processo eleitoral;
7.5.4 - Enviar para a Secretaria Municipal de Cultura o resultado da 
eleição para homologação;
7.5.5 - Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de inscrição no processo eleitoral, na forma deste Edital;
7.5.6 - Coordenar o processo eleitoral na forma deste Edital.
8. DA COMISSÃO FISCAL
8.1. A eleição será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão 
Fiscal constituída por 06 (seis) membros, sendo: 03 (três) membros 
escolhidos por aclamação no início da Assembleia de Eleição para 
escolha dos membros da sociedade civil e 3 (três) membros indicados 
pelo Secretário Municipal de Cultura;
8.2. Os membros da Comissão Fiscal não terão direito a voto ou a 
serem votados na eleição de escolha dos representantes da sociedade 
civil em questão.
9. DO PROCESSO ELEITORAL
9.1. O Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural – Sociedade Civil, se realizará no Teatro Procópio Ferreira, 
localizado na Av. Dom Pedro I, nº 350, Jardim Tejereba – Guarujá/SP.
9.2. Em caso de vacância em qualquer dos segmentos, haverá novo 
processo eleitoral, apenas para o segmento em questão.
9.3. O Candidato poderá ser votado por todos os eleitores habilitados 
a participar do Processo Eleitoral de acordo com os itens 3 e 4 deste 
edital no seu segmento comprovado;
9.4. O Eleitor poderá votar nos candidatos inscritos conforme itens 
3 e 4 deste edital;
9.5. O voto é pessoal e intransferível, não sendo aceito voto por pro-
curação.
9.6. Os eleitores habilitados votarão no seu respectivo segmento;
9.7. Considera-se habilitado, o eleitor que efetuar a sua inscrição junto 
às mesas receptoras até 01(uma) hora, antes do início da votação.
9.8. Concluída a votação, a Comissão Eleitoral procederá imediatamente 
à apuração na presença de todos e acompanhados pelos membros 
da Comissão Fiscal;
9.9. Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos 
mais votados em cada segmento de representação e, na de suplentes, 
aqueles cuja votação mais se aproximar dos eleitos como titulares;
9.10. Em caso de empate, prevalecerá a idade do candidato sendo 
eleito o mais velho.
9.11. Concluída a apuração, o resultado da eleição será lavrado em ata 
pela Comissão Eleitoral, que a encaminhará à Secretaria Municipal de 
Cultura com a relação dos titulares e suplentes de cada segmento, 
para as providências legais;
9.12. As impugnações ou incidentes ocorridos no curso da votação 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
9.13. Os eleitos tomarão posse depois de concluído o processo eleitoral.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Será afixado em local visível, no recinto da Assembleia de Elei-
ção, listagem com todos os candidatos previamente deferidos pela 
Comissão Eleitoral;
10.2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.
10.3. A lista final, com os nomes dos Conselheiros Titulares e Suplentes, 
eleitos pela Sociedade Civil será publicada no Diário Oficial do Município.

Guarujá, 12 de junho de 2019.

ANEXO I
FICHA DE VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO – CANDIDATO
Inscrição nº __________
Guarujá, ____de ______ de 2019.
Dados do Candidato:
Nome: __________________________________________
Endereço: _______________________________n°__________,
Bairro ____________________________________Cidade: Gua-
rujá CEP: __________________
Telefone Residencial: _________________________Telefone Ce-
lular:____________________
RG:___________________________CPF :_______________
Data Nasc.____/____/_______
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Grau de Escolaridade: (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (  ) 
Superior
E-mail: _______________________________________.
Eu,_______________________________________________
_______________, portador(a) do RG: ____________________
______________, venho por meio deste VALIDAR a minha Inscrição 
como Candidato (a), no processo de escolha de representantes da 
sociedade civil junto ao Conselho Municipal de Política , solicitando 
que faça parte, neste ato, toda documentação entregue durante a 
convocação. Declaro não ocupar Cargo em Comissão ou Função 
Gratificada na esfera do Poder Executivo Municipal e ser responsável 
pelas informações constantes do Anexo e dos documentos.

_______________________________________
Assinatura do Candidato (a)

Parecer Comissão Eleitoral
Documentos apresentados:
1. Comprovante de residência em Guarujá;
2. Cópia de Documento de identidade com foto;
3. Currículo detalhado (onde conste ao menos os dois últimos anos 
de atuação no município do Guarujá), portfólio e se houver, Registro 
profissional nos órgãos ou entidades competentes (DRT, OMB, SUTACO 
e outros) que atestem a atuação no respectivo segmento de inscrição;
Motivo do Indeferimento: _______________________________
Comissão Eleição:
1________________________________________
2________________________________________
3________________________________________

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO - ELEITOR
Inscrição nº__________
Guarujá, ___ de _____ de 2019.
Dados do Eleitor:
Nome: __________________________________________
Endereço: ________________________________n°_________,
Bairro ____________________________________Cidade: 
Guarujá
CEP: ___________________
Telefone Residencial: _________________________
Telefone Celular: ______________________
RG :______________________________________
CPF:__________________________________
Data Nasc.____/____/_______
Grau de Escolaridade: (   ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (  ) 
Superior
E-mail: ____________________________________
DECLARAÇÃO
Eu,______________________________________________
_________________, portador(a) do RG: ________________
___________________, venho por meio deste VALIDAR a minha 
Inscrição como Eleitor (a), no processo de escolha de representantes 
da sociedade civil junto ao Conselho Municipal de Política. Declaro 
não ocupar Cargo em Comissão ou Função Gratificada na esfera 
do Poder Executivo Municipal e ser responsável pelas informações 
ora prestadas.

______________________________
Assinatura do Eleitor (a)

Parecer Comissão Eleitoral
Documentos apresentados:
1. Comprovante de residência em Guarujá;
2. Cópia de Documento de identidade com foto;
Motivo do Indeferimento: _______________________________
Comissão Eleição:
1________________________________________
2________________________________________
3________________________________________

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 lista definitiva dos inscritos aptos a participarem 
do processo eleitoral:

NOME RG

ANDRÉ CALIXTO DA SILVA 46.505.609
ANA ROSA Z. ZUCCHI MAGNUSSON 33.432.608-4
MARIA REGINA PIOTTO B. DE ANDRADE 83.067.98
RAQUEL ROCHA SILVA 27.494.380-3
ROBERTA CASTRO LIMA ADJUTO 34.026.313-1

Guarujá, 20 de junho de 2019
Lindaci Carvalho do Nascimento 
Presidente da Comissão Eleitoral 

Pront 21.231

SAÚDE

CONVOCAÇÃO
Empresa: CLÍNICA RADIOLÓGICA DO GUARUJA LTDA.
CONTRATO Nº 007/2017
CNPJ.; 51.081.214/0001-70
Endereço: Avenida Emílio Carlos, nº 160 – Vila Maia – Guarujá-S Paulo
A Secretaria Municipal de Saúde vem convocar a empresa contratada 
para tratar de assunto de vosso interesse, apresentado no Ofício nº 
25/2019 de 08 de maio de 2019 – Nota Fiscal nº 1421. Aguar-
damos vosso comparecimento à Avenida Santos Dumont, nº 640 – 1º 
andar - sala 21- Diretoria Administrativa e Financeira, em dias úteis, 
no horário comercial, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados 
da publicação deste. 

Guarujá, 18 de junho de 2019
Victor Hugo S. Canasiro

Secretário Municipal de Saúde

ADVOCACIA GERAL
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo Administrativo Disciplinar n.º: 12.913/2017.
Advogados:
Dra. Ingrid Gamito Rondini – OAB/SP 251.814
Dr. Silvano José de Almeida – OAB/SP 258.850
Processado: 
L. de M. R. - Prontuário n.º: 5.757
C.  A. O. da S. - Prontuário n.º: 14.729
G. P. da S. - Prontuário n.º: 11.285
De ordem da Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 2-C, ficam os advogados acima indicados CIENTIFICADOS 
do deferimento da petição do patrono do Sr. C. A. O. da S., quanto a 
redesignação do interrogatório de seu cliente, o qual fica agendado 
para 18/07/2019, às 14h00. Ainda, comunicamos que, considerando 
previsão da Lei Complementar n.º 135/2012, os interrogatórios dos 
demais processados ficam mantidos para 27/06/2019, às 14h00, 
ocasião em que será nomeado um advogado ad hoc para acompanhar 
o ato representando o processado C. A. O. da S. Os defensores poderão 
fazer vistas do Termo de Deliberação de fls. 277/278, que fundamenta 
a decisão da Comissão, na Coordenadoria de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 
691, 5º andar, Santa Rosa, Guarujá-SP. 

Mariana de Almeida Cruz
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 2-C

FINANÇAS

COMUNICADO – FINANÇAS Nº 15/2019
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 ser-
viços prestados;
Considerando que haverá a suspensão dos serviços realizados pela em-

presa 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 paga-
mento à empresa Geometrus – Sistemas de Informática e Serviços 
de Cadastramento Municipal Ltda no valor total de R$ 435.726,42 
referente à nota fiscal 103, do processo 7726/19. 

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

Secretário de Finanças

COMUNICADO N.º 001/SEFIN/2019
A Secretaria de Finanças do Município de Guarujá comunica aos Senho-
res Contribuintes que os requerimentos e documentos para os pedidos 
de Isenção de IPTU, Imunidade Tributária e/ou Isenção de Taxa de 
Remoção de Lixo para o exercício de 2020 deverão ser apresentados a 
partir de 10/06/2019 na Coordenação de Receitas Territoriais – Paço 
Raphael Vitiello – Sala 11 - Térreo – Av. Santos Dumont, nº 640 – Santo 
Antônio, no horário das 10hs às 16hs TEL. (13) 3308-7000 RAMAIS 
7655/7656/7657 ou na Unidade de Atendimento ao Contribuinte – 
Vicente de Carvalho -  à Rua Cunhambebe, nº 500 – Vila Alice, no horário 
das 10hs às 16hs – TEL. (13) 3342-5872 em conformidade com as 
disposições constantes na Lei Complementar nº 038/97, alterada pela 
Lei Complementar n.º 070/03, Lei Complementar n.° 215/2017, Lei 
Complementar n.º 182/2015 e esclarecendo que:
“As isenções deverão ser solicitadas através de requerimento instruído 
com as provas de cumprimento das exigências para a sua concessão, 
que deve ser apresentado até o último dia do mês de novembro de 
cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no ano seguinte”. 
(art.197 da Lei Complementar n.º 038/97)”.
Requisitos Básicos: 
1. Aposentados, Pensionistas, Portadores de Deficiência (Física ou 
Mental), Ex-Combatentes ou Contribuintes com mais de 65 anos:
Possuir renda de até 05 salários-mínimos;
Possuir um único imóvel e nele residir;
Adimplente com Município de Guarujá até a data do pedido.
2. Desconto Feira Livre:
Adimplente com o Município de Guarujá até a data do pedido;
Possuir imóvel localizado em área de feira livre e nele residir.
3. Entidades Assistenciais (Imunidade Tributária e/ou Isenção de 
Taxa de Lixo) 
Entidades Desportivas sem fins lucrativos (Isenção de IPTU);
Não Distribuir seu patrimônio ou rendas, a qualquer título;
Aplicar seus recursos na manutenção das finalidades essenciais da 
instituição, no Brasil;
Utilização do imóvel conforme as atividades essenciais da instituição;
Manter documentação fiscal;
Adimplente com o Município de Guarujá até a data do pedido.
4. Entidades Religiosas (Imunidade Tributária):
Titularidade do imóvel;
Utilização do imóvel conforme atividades essenciais;
     Guarujá, 06 de junho de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário Municipal de Finanças

Desconto Feira Livre
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DESCONTO IPTU 2020

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

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

Guarujá, _____de _____________de ______.

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:     
RG:

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

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

_________________________________
Assinatura

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:     
RG:

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

e Partidos Políticos inclusive suas fundações
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E ISEN-
ÇÃO DA TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 2020
• AS BENESSES DEVERÃO SER REQUERIDAS MEDIANTE A APRE-
SENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS 
ABAIXO E APRESENTAR ADIMPLÊNCIA COM A MUNICIPALIDADE
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mails de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
4. (   ) Cópia do espelho do Alvará de Funcionamento;
5. (   ) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito negativo da 
Inscrição Municipal e do Cadastro Imobiliário;
6. (   ) Cópia do CNPJ;
7. (   ) Cópia do Estatuto Social;
8. (   ) Cópia da Ata da Assembleia que constituiu o representante;
9. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
10. (   ) Certificado de Inscrição nos Conselhos Municipais corres-
pondentes às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá estar 
atualizado para o exercício vigente;
11. (    ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa 
Jurídica do último exercício financeiro – DIPJ;
12. (    ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
13. (    ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
14. (    ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do 
exercício financeiro;
15. (    ) Notas Explicativas;
16. (    ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro 
Razão do último exercício financeiro;
17. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, 

com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o 
ano do pedido.

EXMO. SR.º PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
________________________________________________
___________________, (Razão Social) sob o CNPJ n.º_______
_______________________________, com endereço à  ___
________________________________________________
___cadastrado sob n.º ___________________________ e titular 
da Inscrição Municipal n.º________________.
Venho requerer junto a esta municipalidade a concessão dos bene-
fícios de Imunidade Tributária, nos termos do artigo 5º e incisos da 
Lei Complementar n.º 038 de 24 de Dezembro de 1.997 “CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO DE GUARUJÁ” e a Isenção de Taxa de Remoção de  Lixo 
para o exercício de 2020, nos termos dos artigos 197, 200, 201 e 
214 do mesmo diploma legal e apresento cópia dos documentos 
comprobatórios.
Processo anterior: ______________________
Telefones para contato __________________ e ____________
E-mails: _____________________ e ____________________
Nestes termos
Pede deferimento 
Guarujá, _________de _________________de __________.

_________________________________
Assinatura

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:    
 RG:

Aposentados, Pensionistas ou Contribuintes com mais de 65 anos
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
• A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO 
E O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM 
A MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados 
e quantidades de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS 
(comprovante de recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão 
previdenciária) ou Demonstrativo de Crédito de Benefícios (extrato do 
banco específico do benefício) até o limite de 5 (cinco) salários mínimos. 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EXTRATO OU SALDO DE CONTA BANCÁRIA;
4. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
5. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 
2018/2019);
6. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 e 
2018/2019) do cônjuge (em caso de casamento sob o regime de 
comunhão total, parcial de bens ou convivência marital);  
7. (   ) Cópia do Título de Eleitor e CPF/CIC; 
8. (   ) Cópia do CPF do cônjuge (em caso de casamento sob o regime 
de comunhão total ou parcial de bens);
9. (   ) Cópia do RG ou documento que comprove ter idade igual ou 
superior a 65 anos.;
10. (    ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente;
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11. (    ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (Somente 
para apartamentos);
12. (    )  Cópia da certidão de casamento;
13. (    )  Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório em 
caso de estado civil “marital”; 
14. (   )  Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  
certidão de averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação 
em caso de estado civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (  )  Se for viúvo (a), posterior à compra do imóvel onde reside, 
apresentar xerox da certidão de óbito do (a) falecido (a);
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o 
ano do pedido ou ainda certidão de procuração atualizada emitida 
pelo cartório.

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

_________________________________
Assinatura

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:     
RG:

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020 
A ISENÇÃO DEVERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO 
DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO E 
NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM A MUNICIPALIDADE.
1. (   ) Requerimento (citar telefones e e-mail’s de contato);
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU);
3. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (Escritura, 
Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
4. (   ) Cópia do espelho do Alvará de Funcionamento;
5. (   ) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito negativo da 
Inscrição Municipal e do Cadastro Imobiliário;

6. (   ) Cópia do CNPJ;
7. (   ) Cópia do Estatuto Social;
8. (   ) Cópia da Ata da Assembléia que constituiu o representante;
9. (   ) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos diretores;
10. (  ) Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa 
Jurídica do último exercício financeiro – DIPJ;
11. (   )  Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
12. (   )  Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
13. (   )  Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do 
exercício financeiro;
14. (   )  Notas Explicativas;
15. (  ) Comprovante de inscrição junto as secretarias municipais 
considerando as finalidades apresentadas no Estatuto;
16. (  ) Termo comprometendo-se a ceder suas dependências aos 
Poderes Públicos Municipal, sem qualquer ônus, sempre que por 
este requisitadas, para a prática esportiva ou realização de eventos 
de interesse público.
17. (   )  Convênio com a municipalidade conforme especificado em lei;
18. (  )  Documentos que comprovem a cessão do uso dos espaços 
(Clubes Esportivos e Grêmios Recreativos) com os respectivos valores 
(ano anterior à data do pedido).
19. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples, 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o 
para o ano do pedido. 

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

Guarujá, ______de _______________de ________.

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:     
RG:

Ex-Combatentes
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
1. A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRESENTA-
ÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS ABAIXO 
E O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTAR DÉBITOS E/OU DÍVIDAS COM 
A MUNICIPALIDADE.
2. (   ) Cópia do espelho do carnê de IPTU (Capa do carnê de IPTU).

3. (    ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO em 
andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios parcelados 
e quantidades de parcelas). 
4. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário ou 
compromissário (Escritura, Registro do imóvel ou Contrato de compra 
e venda). 
5. (    ) Cópia  do Título de eleitor e CPF;
6. (    ) Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente. 
7. (     ) Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente.(Somente 
para apartamentos).
8. (    )  Ex-combatente deve apresentar declaração comprobatória 
emitida pela Força Expedicionária Brasileira.
9. (     ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular simples 
com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas para o 
ano do pedido ou  ainda certidão de procuração atualizada emitida 
pelo cartório. 

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

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

Guarujá, _________de _________________de __________.
_________________________________

Assinatura do Requerente

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:    
RG:

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

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

_________________________________
Assinatura

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

estipulados sendo efetuada publicação em edital para cientificação.
Guarujá, _____de ____________ de 2019.

__________________________
NOME:     

RG:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação Nº. 06/19 – Reunião ORDINÁRIA
O Conselho Municipal de Saúde, disposto pela Lei Federal nº. 8.142/90 
nos termos da Lei Municipal nº. 2258, de 06 de agosto de 1992, al-
terada pela lei nº 4587, de 04 de dezembro de 2018, no uso de suas 
atribuições legais, convocam todos os conselheiros, titulares, suplentes 
e população em geral, para Reunião ORDINÁRIA a ser realizada no dia 
26 de junho de 2019, na sede deste Conselho, sito a Rua Buenos Aires 
n° 190, – Vila Maia - Guarujá, com primeira chamada às dezesseis horas 
e segunda chamada às dezesseis horas e trinta minutos, verificado 
quórum regimental, para deliberar sobre a seguinte pauta: 
I – Aprovação da Ata de 22/05/2019;
II – Informes dos Conselheiros;
III – Ordem do dia:
a) Apresentação de nova entidade no Conselho de Saúde;
b) Posicionamento da Mortalidade Materna e Infantil do Município;
c) Agenda de visitas da Comissão de Vistoria e Avaliação;
d) Entrega de medicamentos nas USAFA’s do Município;
IV – Deliberações: 
a) Mudança de finalidade do equipamento UPA Boa Esperança para 
outros serviços de Saúde;
V – Sugestões de Pauta;
VI – Encerramento. 

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, 
torna público as entidades que participaram das Plenárias Munici-
pais de Saúde, e manifestaram interesse para integrar o colegiado 
deste Conselho, onde estas terão o prazo máximo para a entrega da 
documentação para análise de legalidade até às 16 horas da data de 
25 de junho de 2019, na sede do Conselho Municipal de Saúde, sito 
a Rua Buenos Aires, nº 190, Vila Maia, Guarujá - SP.
Entidades:
1 – Associação Casa Raoni (Segmento Trabalhador da Saúde);
2 – Sociedade Amigos da Enseada (Segmento Usuário);
3 – OAB – Ordem dos Advogados do Brasil (Segmento Usuário);
4 – SOREVIZ – Sociedade Representativa da Vila Zilda (Segmento 
Usuário);
5 – SABAMM – Sociedade Amigos do Bairro Maré Mansa (Segmento 
Usuário).

José Carlos Simões  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guarujá

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS MULHERES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
AO PROCESSO ELEITORAL DO COLEGIADO - BIÊNIO 2019-2021
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES - CMDM

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM 
e a Comissão Eleitoral, em atendimento ao disposto na Lei Municipal 
nº 4.205/2015 e no Regimento Interno do CMDM, tornam público 
as Representantes habilitadas das Mulheres acima de 18 anos, aptas 
à participação  do processo eleitoral para composição do Colegiado 
do Conselho dos Direitos da Mulher de Guarujá – CMDM  - Biênio 
2019-2021: 

REPRESENTANTES HABILITADAS
 DA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS 

Beatriz Laurindo
Eloisa Pimentel dos Santos
Ethel Nascimento Shap
Daiane Ferreira de Santana
Joyce Helena de Carvalho Anate
Patrícia dos Santos Pereira da Silva
Rosana Oliveira Rocha

A Reunião Extraordinária para Eleição das Representantes da Socie-
dade Civil será realizada no dia 28 de junho de 2017, às 9h30min, no 
Auditório da Sede da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, sito à Rua 
Buenos Aires nº 800 – Centro – Guarujá, tudo em conformidade da Lei 
Municipal nº 4.205/2015, e ainda seguindo aos seguintes parâmetros:
1. As inscritas serão eleitas entre as pares pelo voto das presentes 
na Assembleia específica, conforme disposto no Regimento Interno 
do CMDM, para preenchimento das 3 vagas de Titulares e 3 vagas 
de Suplentes.
2. A Eleição da Mesa Diretora do CMDM, se dará na reunião Ordinária do 
CMDM, a ser realizada  na data de 11 de julho próximo, com a presença 
das Representantes inscritas da Sociedade Civil, Clubes de Servir, 
Sindicato e das Conselheiras e Suplentes indicadas pelo Poder Público.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Roseli Aparecida Costa Veiga de Morais

Presidente do CMDM
Biênio 2017/2019

Andréa Correia Moreira
Beatriz Laurindo

Lúcia Helena da Silva
Rosilaine Cristina Calazans

Comissão Eleitoral

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
ATA DA 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reu-
niram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da 
sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Avenida Adhemar 
de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43, bairro Santo Antônio, nesta 
cidade de Guarujá, em primeira chamada, às oito horas, e em segun-
da chamada, às oito horas e trinta minutos, os membros do Conse-
lho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: Conselheiros 
Titulares representantes dos servidores públicos ativos do Município: 
Darci Pereira de Macedo, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, José 
Sebastião dos Reis, Valter Batista de Souza; e o Conselheiro repre-
sentante da Administração Pública Direta do Município: Conselheiro 
Titular, Luís Fernando Scalzitti Fioretti. Faltas não justificadas: não 
houve. Conselheiros Suplentes: não houve; convidados, convocados, 
ou pessoas, autorizadas pela Presidente, que de alguma forma pos-
sam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: 
Lucielma Ferreira Feitosa. SEÇÃO – I: EXPEDIENTE: A) O Secretário 
da Mesa Diretora iniciou os trabalhos constatando haver quórum 
estabelecido pelo Regimento Interno; B) abertura da palavra aos 
Conselheiros, para relatos e comunicações, por prévia ordem de 
inscrição, para a discussão das matérias presentes na pauta duran-

facebook.com/prefeitura.guaruja
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te a Ordem do Dia: todos se inscreveram; e C) Recebido ofícios da 
Diretoria Executiva números 088 e 094/2019-PRES. SEÇÃO – II: 
ORDEM DO DIA: A) Realizada a leitura pelo Secretário da Mesa Dire-
tora, das matérias constantes da pauta; B) Discussão e votação das 
matérias constantes da pauta: o Conselho Fiscal deliberou o seguin-
te: 1) Apreciação do relatório mensal de abril de 2019 das atividades 
da Diretoria Executiva para elaboração do relatório e encaminha-
mento ao Conselho de Administração para deliberação; 2) Assuntos 
Gerais: A) Da apreciação do relatório mensal das atividades da Di-
retoria Executiva, constatamos os indicadores técnicos, conforme 
segue: 1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO: Foram apresentadas peças 
contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e or-
çamentária da Guarujá Previdência, referente à execução no mês de 
abril de 2019, devidamente certificadas. 1.1- A base de contribuição 
da Prefeitura Municipal de Guarujá pelo ente patronal corresponde 
a 13,1% (treze inteiros e um décimo por cento), e, pelos servidores 
corresponde a 11% (onze por cento), conforme artigo 89 da Lei 
Complementar 179/2015. 1.1.1- Valor das contribuições previdenci-
árias recolhidas pela Prefeitura, referentes ao mês de março de 2019 
e depositadas em abril de 2019, relativas a 5.331 (cinco mil, trezen-
tos e trinta e um) servidores em atividade, com o total da base de 
contribuição de R$27.644.803,53 (vinte e sete milhões, seiscentos 
e quarenta e quatro mil, oitocentos e três reais e cinquenta e três 
centavos), e seu repasse ocorreu no dia 04/04/19, dentro do prazo, 
quinto dia útil do mês de abril de 2019, e totalizaram R$6.662.399,93 
(seis milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa 
e nove reais e noventa e três centavos), demonstrados no quadro 
01, do Anexo – I desta Ata. 1.2- Contribuições de Servidores da Au-
tarquia Guarujá Previdência, referentes a abril de 2019, relativas a 
04 (quatro) servidores cedidos e 16 (dezesseis) servidores ativos 
admitidos, totalizando R$25.133,93 (vinte e cinco mil, cento e trin-
ta e três reais e noventa e três centavos) recolhidas antecipadamen-
te em abril/19, demonstrados no quadro 02 do Anexo-I. 1.3- Contri-
buições previdenciárias de Servidores da Câmara Municipal, referen-
tes a março de 2019, relativas a 36 (trinta e seis) servidores, tota-
lizaram R$133.443,06 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e seis centavos), e referentes a abril de 2019, 
relativas a 36 (trinta e seis) servidores, totalizaram R$133.530,38 
(cento e trinta e três mil, quinhentos e trinta reais e trinta e oito 
centavos), foram recolhidas antecipadamente, demonstradas no 
quadro 03 do Anexo-I. 1.4- Contribuições de servidores cedidos a 
outros órgãos e licença sem vencimentos, referentes a março de 
2019, recolhidas em abril/19, relativas a 01 (em) servidor cedido e 
02 (dois) servidores em Licença Sem Vencimentos, totalizaram 
R$3.107,52 (três mil, cento e sete reais e cinquenta dois centavos), 
demonstrados no quadro 04 do Anexo-I. 1.5- Contribuições de Ser-
vidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal 
de Guarujá, Lei 1212/75, referente a abril de 2019, foi descontado 
das aposentadorias o índice de 11% (onze por cento), sobre o exce-
dente ao teto do INSS, totalizando R$32.145,04 (trinta e dois mil, 
cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos), demonstrados no 
quadro 05 do Anexo-I. 1.6- Contribuições de Inativos e Pensionistas 
da Autarquia, referentes a abril de 2019, totalizaram R$4.947,61 
(quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um 
centavos), demonstradas no quadro 06 do Anexo-I. 1.7- Contribuições 
de Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá, referentes 
a março de 2019, sendo 18 (dezoito) servidores inativos, totalizaram 
R$14.831,49 (quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais e quaren-
ta e nove centavos), e referentes a abril de 2019, sendo 18 (dezoito) 
servidores inativos, totalizaram R$14.831,49 (quatorze mil, oitocen-
tos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), foram recolhidas 
antecipadamente em abril/2019, demonstradas no quadro 07 do 
Anexo-I. 1.8- Contribuições Previdenciárias dos Servidores em Be-
nefício, referentes a abril de 2019: Dos segurados, calculados 11% 
dos Benefícios, totalizaram R$135.648,83 (cento e trinta e cinco 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos); não 
houve pagamento da Contribuição Patronal dos Servidores em Be-
nefício, calculados 13,1% sobre benefícios pagos aos segurados, no 
mês de abril de 2019, porém houve o recolhimento de contribuição 
Patronal referente a fevereiro de 2019, em atraso, no valor de 
R$144.113,85 (cento e quarenta e quatro mil, cento e treze reais e 
oitenta e cinco centavos), sem os devidos acréscimos por mora, 
demonstradas no quadro 08 do Anexo-I. 1.9- Acordo de Parcelamen-

to: recebido em abril/19 o valor de R$108.351,75 (cento e oito mil, 
trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), cor-
respondentes à parcela de nº 21/41, relativa ao acordo firmado com 
a Prefeitura Municipal de Guarujá, em 15 de agosto de 2017. 1.10- 
Número de benefícios concedidos e ou cancelados, discriminados 
por espécie, conforme Artigo 78, inciso I, do Regimento Interno da 
Autarquia: As movimentações apresentadas no Relatório de março 
de 2019 estão demonstradas no quadro 10 do Anexo-I. 1.11- Repas-
se pela Prefeitura Municipal para pagamento aos Inativos e Pensio-
nistas regidos pela Lei Municipal nº 1212/1975, totalizando 
R$915.833,49 (novecentos e  quinze mil, oitocentos e trinta e três 
reais e quarenta e nove centavos), conforme quadro 11 do Anexo-I. 
1.12- Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários, 
pagos em abril de 2019, foram: 486 (quatrocentos e oitenta e seis) 
benefícios, sendo: 277 (duzentos e setenta e sete) auxílios doença, 
13 (treze) salários maternidade, 73 (setenta e três) pensões por 
morte, e 123 (cento e vinte e três) aposentadorias. 1.12.1- As esta-
tísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, dis-
criminados por espécie, em relação ao mês anterior, estão apresen-
tadas no quadro 12 do Anexo-I. 1.13- Número de processos analisa-
dos e respectivos pagamentos ocorridos, a título de compensação 
previdenciária: Nenhum processo analisado, não havendo pagamen-
tos a título de compensação previdenciária. 1.14- Número de aten-
dimentos prestados aos segurados e dependentes, no total de 762 
(setecentos e sessenta e dois) atendimentos, havendo um acréscimo 
de 21,53% (vinte e um inteiros e cinquenta e três centésimos por 
cento), se comparado ao mês anterior, conforme demonstrado no 
quadro 13 do Anexo-1. 1.15- Execução da política de investimentos 
dos recursos previdenciários apontando seus resultados: A Diretoria 
Executiva, através do relatório de abril/19, informa que a Política de 
Investimentos está enquadrada no limite dos preceitos legais. De 
acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, foi informado que, 
dos valores referentes aos repasses ocorridos em abril de 2019, foi 
aplicado o total de R$7.214.194,39 (sete milhões, duzentos e qua-
torze mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). 
O Comitê informou ainda que as aplicações foram diversificadas 
dentro dos limites da Política de Investimentos, considerando em 
parte as análises obtidas entre as entidades financeiras que a Au-
tarquia mantém parceria e com base no relatório FOCUS do Banco 
Central do Brasil, e após análise do cenário econômico, da conjun-
tura política e do comparativo de rentabilidade entre os fundos. 
1.15.1- Apontamento dos resultados da Política de Investimentos: Os 
saldos e rendimentos do período de março de 2019 foram apurados 
pela Diretoria Executiva. Foram anexadas cópias das Atas da Reunião 
do Comitê de Investimentos (fls. 181 a 193) do relatório mensal, 
realizadas em 12 e 25 de abril de 2019. 1.16- Os valores em depó-
sito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de 
investimentos, somam o total aplicado de: R$536.668.458,53 
(quinhentos e trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). 
1.16.1- Depósitos na tesouraria: não há; 1.16.1.1- Disponibilidades em 
Caixa e Equivalentes de Caixa: R$4.229.804,91 (quatro milhões, 
duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa e 
um centavos); 1.16.2- Depósitos nas administradoras de carteira de 
investimentos: A Diretoria Executiva apontou em relatório que as 
aplicações estão dentro dos limites de enquadramento da Política 
de Investimentos, registrado na SPS/MF, de acordo com a Resolução 
CMN nº 3922/2010, e suas alterações, e estão demonstrados no 
quadro 14 do Anexo – I; e 1.16.3- Análise do atingimento da Meta 
Atuarial: o relatório de abril/19 apresenta uma rentabilidade momen-
tânea positiva, mensal, no montante de R$7.392.010,13 (sete milhões, 
trezentos e noventa e dois mil, dez reais e treze centavos), o que 
representa uma rentabilidade momentânea de 1,42% (um inteiro e 
quarenta e dois centésimos por cento), acima da meta mensal que 
foi de 1,09% (um inteiro e nove centésimos por cento), e neste mon-
tante já está contido o valor de R$274.200,83 (duzentos e setenta 
e quatro mil, duzentos reais e oitenta e três centavos), momentane-
amente negativo em virtude de exigência legal de Marcação a Mer-
cado, apurado em alguns fundos de nossa carteira de investimentos. 
2 – DO RELATÓRIO SINTÉTICO: Das atividades da Diretoria Execu-
tiva: 2.1- A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades 
referente a abril de 2019, disponibilizado física e eletronicamente, 
em 07/06/2019, para a apreciação pelo Conselho Fiscal. 2.2- No 

Relatório da Diretoria Executiva constam peças contábeis (Demons-
trativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de abril 
de 2019, com a assinatura da Contadora responsável. 2.3- Foram 
apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, 
pela Prefeitura, discriminadas por espécie e com a segregação de 
massa referente ao mês de março de 2019 depositadas no dia 04 
de abril de 2019, portanto, no prazo, relativas a 5.331 (cinco mil 
trezentos e trinta e um) servidores em atividade da Prefeitura, 36 
(trinta e seis) da Câmara e 20 (vinte) da Autarquia. 2.4- A Diretoria 
Executiva apresentou a movimentação financeira dos recursos oriun-
dos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária 
específica para movimentação dos respectivos recursos financeiros, 
com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de 
abril de 2019, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), com 
o valor acumulado no ano, de R$2.800.000,00 (dois milhões e oi-
tocentos mil reais), e das despesas com Pessoal, Obrigações Patro-
nais, Consumo, Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanentes, 
totalizando no mês R$290.062,66 (duzentos e noventa mil, sessen-
ta e dois reais e sessenta e seis centavos), resultando no valor 
acumulado de R$1.042.902,30 (um milhão, quarenta e dois mil, 
novecentos e dois reais e trinta centavos) ao final do mês de abril/19, 
sendo que, até o momento as despesas administrativas acumuladas 
no exercício representam 36,13% (trinta e seis inteiros e treze cen-
tésimos por cento) do total dos repasses somados aos rendimentos. 
2.5- A Diretoria Executiva apresentou os extratos bancários, com o 
saldo em 30/04/2019, no valor de R$4.229.804,91 (quatro milhões, 
duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa e 
um centavos), convergindo com o saldo da conta: Caixa e Equiva-
lentes de Caixa, no demonstrativo de saldos bancários de abril de 
2019, conforme relatório de conciliação bancária. 2.6- A Diretoria 
Executiva informou que a Prefeitura pagou a parcela mensal de 
abril/2019, do Termo de Acordo firmado, conforme informado no 
item 1.9 acima. 2.7- Informamos que a PMG não repassou os valores 
correspondentes à parcela patronal, referente aos servidores em 
benefício, competência abril de 2019, e reiteramos que, conforme 
Cláusula Terceira do Termo de Parcelamento de Dívida, de 15 de 
agosto de 2018, não repassou o total do saldo devedor, como pre-
visto nesta cláusula, pelo atraso no pagamento da parcela de mar-
ço/18, que foi cobrado pela Diretoria Executiva, através do Ofício nº 
068/2017-PRES de 14 de maio de 2018, protocolado em 15 de 
maio de 2018, que gerou o P.A. nº 17.335/2018 da PMG. 2.8- Em 
relação ao atendimento aos segurados, a Diretoria Executiva informou 
que após a edição do Decreto Municipal nº 12.900/2019, novo re-
cadastramento dos servidores ativos, fará nova atualização e reor-
ganização dos documentos de recadastramento dos servidores. 
Sobre benefício de auxílio doença, informou que existem 51 (cin-
quenta e um) segurados com mais de dois anos de afastamento. 3 
- DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS: Das recomen-
dações: 3.1- O Conselho Fiscal apresenta ao Conselho de Adminis-
tração o apurado no item 2.7 acima, que momentaneamente não 
prejudica a aprovação deste relatório. 4– DA ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO MENSAL: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, conforme artigo 21 da L. C. 179/2015, após 
análise e discussão de todos os indicadores, apresenta ao Conselho 
de Administração, para apreciação e deliberação, o Relatório da 
Diretoria Executiva da Autarquia GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, referente 
a abril de 2019, sem ressalvas, e recomenda a sua aprovação. SEÇÃO 
– III: ASSUNTOS GERAIS: 1) O relatório de abril de 2019 da Diretoria 
Executiva foi recebido com folhas numeradas de 01 a 194; e 2) In-
formamos que a próxima Ata de Reunião Ordinária referir-se-á, ao 
relatório do mês de maio de 2019. Não havendo Declaração de Voto 
e nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os 
trabalhos às dezessete horas, com a próxima Reunião Ordinária 
agendada para o dia 05/07/2019, às oito horas. Para constar eu, 
Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Secretário da Mesa Diretora, 
lavrei a presente Ata numerada de 01 (um) a 11 (onze) laudas, que 
após lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Presidente e pelos 
demais conselheiros presentes.

Guarujá, 11 de junho de 2019.
Conselheiro representante da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município:
Luís Fernando Scalzitti Fioretti

Conselheiro Titular
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Conselheiros representantes dos Servidores 
Públicos Ativos do Município:

Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho

Fernando Antônio Gonçalves de Melo
Secretário da Mesa Diretora

José Sebastião dos Reis 
Conselheiro Titular

Valter Batista de Souza
Conselheiro Titular

ANEXO – I da Ata da septuagésima oitava Reunião Ordinária do 
Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária Guarujá Previdência

Contribuições recolhidas em abril de 2019:
Quadro 01: (item 1.1)

Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência março/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 2.320 16.118.187,10 1.773.001,50 2.111.482,95 3.884.484,45
Admitidos após 31/12/00 3.011 11.526.616,43 1.267.928,52 1.509.986,96 2.777.915,48

TOTAL 5.331 27.644.803,53 3.040.930,02 3.621.469,91 6.662.399,93

Quadro 02: (item 1.2)
Servidores Ativos Cedidos e Ativos da Guarujá Previdência - Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo

Contr. 
Servidor

Contr. 
Patronal TOTAL

Cedidos admitidos até 31/12/00 02 25.754,83 2.833,03 3.373,89 6.206,92
Cedidos admitidos após 31/12/00 02 23.303,16 2.563,34 3.052,71 5.616,05
Ativos admitidos após 31/12/00 16 55.232,10 6.075,53 7.235,43 13.310,96

TOTAL 20 104.290,09 11.471,90 13.662,03 25.133,93

Quadro 03: (item 1.3)
Servidores Ativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência março/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 36 553.705,60 60.907,63 72.535,43 133.443,06

Servidores Ativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 36 554.067,92 60.947,48 72.582,90 133.530,38

Quadro 04: (item 1.4)
Servidores Cedidos e Licença Sem Vencimento da Prefeitura – Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Admitidos após 31/12/00 03 12.894,23 1.418,37 1.689,15 3.107,52

Quadro 05: (item 1.5)
Servidores Inativos e Pensionistas Lei 1.212/75 – PMG e Câmara - Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. Patronal TOTAL

Inativos – PMG 55 163.473,45 17.982,08 0,00 17.982,08
Pensionistas – PMG 40 111.423,91 12.256,63 0,00 12.256,63
Pensionistas – Câmara 02 17.330,27 1.906,33 0,00 1.906,33

TOTAL 97 292.227,63 32.145,04 0,00 32.145,04

Quadro 06: (item 1.6)
Servidores Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência – Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. 

Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 42 19.503,73 2.145,41 0,00 2.145,41
Admitidos após 31/12/00 31 6.850,27 753,53 0,00 753,53
Pensionistas 73 26.354,00 2.898,94 0,00 2.898,94
Admitidos até 31/12/00 112 18.614,00 2.047,54 0,00 2.047,54
Admitidos após 31/12/00 11 10,27 1,13 0,00 1,13
Inativos 123 18.624,27 2.048,67 0,00 2.048,67

TOTAL 196 44.978,27 4.947,61 0,00 4.947,61

Quadro 07: (item 1.7)
Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência março/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo Contr. Servidor Contr. 

Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 18 262.328,84 14.831,49 0,00 14.831,49

Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor

Base de 
Cálculo Contr. Servidor Contr. 

Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 18 262.328,84 14.831,49 0,00 14.831,49

Quadro 08: (item 1.8)
Servidores em Benefício da Guarujá Previdência – Competência abril/2019

Segregação dos Segurados Qtde.
Servidor Base de Cálculo Contr. Servidor Contr. 

Patronal TOTAL

Admitidos até 31/12/00 145 793.571,03 87.292,84 0,00 87.292,84
Admitidos após 31/12/00 132 397.235,21 43.695,89 0,00 43.695,89
Auxílio Doença 277 1.190.806,24 130.988,73 0,00 130.988,73
Admitidos até 31/12/00 01 4.165,74 458,23 0,00 458,23
Admitidos após 31/12/00 12 38.198,74 4.201,87 0,00 4.201,87
Salário Maternidade 13 42.364,48 4.660,10 0,00 4.660,10

TOTAL 290 1.233.170,72 135.648,83 0,00 135.648,83

Quadro 09: 
Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Recolhidas no mês de abril de 2019

CONTRIBUIÇÕES PMG AUTARQ. CÂMARA TOTAL
Servidores 11,0% 3.040.930,02 11.471,90 121.855,11 3.174.257,03
Patronal 13,1% 3.621.469,91 13.662,03 145.118,33 3.780.250,27
Inativos e Pensionistas 32.145,04 4.947,61 29.662,98 66.755,63
Em Benefício – Servidores 135.648,83 0,00 0,00 135.648,83
Em Benefício – Patronal 144.113,85 0,00 0,00 144.113,85
Contrib. Servidores Cedidos 3.107,52 0,00 0,00 3.107,52
Outras Contribuições (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.977.415,17 30.081,54 296.636,42 7.304.133,13
(*) 

Quadro 10: Benefícios Iniciados e Encerrados em abr/19. (item 1.10)
Benefícios Remanescentes Mar / Abr Iniciados no mês Encerrados no mês Remanescentes

Abr / Mai
Auxílio Doença 307 45 46 306
Licença Gestante 12 03 02 13
TOTAL 319 48 48 319

Quadro 11: Folha de Pagamentos Inativos e Pensionistas. (item 1.11)
Inativos e Pensionistas: Referente abril / 2019

Regime Qtde Valor Bruto Descontos Líquido
Inativos – (1212) 55 543.522,40 132.677,92 410.844,48
Pensionistas – (1212) 42 372.311,09 85.322,41 286.988,68
TOTAL 97 915.833,49 218.000,33 697.833,16

Quadro 12: Folha de Pagamento Servidores em Benefício. (item 1.12.1)

Pagamento de Benefício

Março
(pago em 
mar/19)

Abril
(pago em 
abr/19)

Evolução 
(valor) Participação

Qtde Qtde Qtde Valor (%) (%)
Aposentadoria por Invalidez 01 4.646,46 01 4.646,46 - 0,24
Aposentadoria Compulsória 02 4.135,83 02 4.135,83 - 0,21
Após. Voluntária Idade e Tempo 53 202.704,93 54 205.554,14 1,41 10,51
Após. Voluntária Idade 22 53.372,85 26 59.687,99 11,83 3,05
Aposentadoria Especial Magistério 38 208.793,84 40 224.449,72 7,50 11,47
Auxílio Doença 243 1.037.343,64 277 1.190.806,24 14,79 60,86
Salário Maternidade 14 42.298,25 13 42.364,48 0,16 2,16
Pensão por Morte 74 221.078,08 73 225.038,19 1,79 11,50
Auxílio Reclusão 00 0,00 00 0,00 - -
TOTAL 447 1.774.373,88 486 1.956.683,05 10,27 100

Quadro 13: Atendimentos Prestados aos Segurados. (item 1.14)
Atendimentos Prestados aos Segurados e dependentes em abril/2019

Atendimento Março/19 Abril/19 Variação
Plantão Tira-dúvidas 17 30
Fale Conosco 00 02
Atendimento Social 37 28
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco) 338 371
Perícias Auxílio Doença 137 213
Perícias Moléstias Graves 00 00
Perícias Salário Maternidade 00 00
Processos Autuados 96 116
Programa de Preparação para Aposentadoria 02 02
TOTAL 627 762 21,53%

Quadro 14: Saldo dos Investimentos em abril/2019. (item 1.16.2)
Instituição Financeira Administradora Valor Aplicado %

Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM 75.867.519,08 14,49
Caixa Econômica Federal – CEF 120.392.038,10 22,99
Banco Itaú Unibanco 94.231.757,65 17,99
Banco Bradesco 70.859.765,73 13,53
Banco Santander 34.989.966,34 06,68
Banco BTG Pactual Serviços Financeiros 28.792.259,45 05,50

Western Master Valuation 19.780.322,41 03,78
Daycoval Asset Management 5.339.259,28 01,02
Bem DTVM - Rio Bravo 5.532.687,76 01,06
BNY Mellon - AZ Quest 17.404.563,62 03,32
SafraBank Asset Management 9.746.074,75 01,86
Legatus Asset Management 4.481.115,02 00,86
Icatu Vanguarda 36.286.577,08 06,93
Subtotal - Aplicações dos RPPS 523.703.906,27 100
Investimentos da Taxa de Administração – 2017 – Caixa 
Econômica Federal 1.833.008,15 13,85

Investimentos da Taxa de Administração – Reserva – Caixa 
Econômica Federal 11.405.744,94 86,15

Sub-total  - Aplicações da Taxa de Administração 13.238.753,09 100
TOTAL GERAL APLICADO 536.942.659,36 100,05
(-) Provisão para perdas de Investimentos – exigência de 
Marcação a Mercado -274.200,83 -0,05

SALDO LÍQUIDO INVESTIMENTOS 536.668.458,53 100

PORTARIA 867/2019
O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos 
servidores públicos efetivos do Município de Guarujá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 
de fevereiro de 2015, e alterações, que dispõe sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá;
Considerando finalmente o que consta no Processo n° 402/2019,

R E S O L V E:
I – CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE de que trata o 
artigo 168 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, 
ao Sr. ADIR ALVES DE SOUZA.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 07/04/2019.
III – Publique-se e cumpra-se.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente

PORTARIA 868/2019
O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos 
servidores públicos efetivos do Município de Guarujá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 
de fevereiro de 2015, e alterações, que dispõe sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá;
Considerando finalmente o que consta no Processo n° 406/2019,

R E S O L V E:
I – CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE de que trata o 
artigo 168 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, 
à Sra. ROSEMEIRI DEGASPARI.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 06/04/2019.
III – Publique-se e cumpra-se.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente

PORTARIA 869/2019
O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos 
servidores públicos efetivos do Município de Guarujá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 
de fevereiro de 2015, e alterações, que dispõe sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá;
Considerando finalmente o que consta no Processo n° 445/2019,

R E S O L V E:
I – CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE de que trata o 
artigo 168 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 2015, 
à Sra. ELZA MARIA MORAES PEREIRA.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 25/04/2019.
III – Publique-se e cumpra-se.

Guarujá, 19 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente
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ATO NORMATIVO 007/2019.
“REGULAMENTA O PROCESSO DE COMPRA 

DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PELA GUARUJÁ 
PREVIDÊNCIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

EVERTON SANT’ ANA, Diretor Presidente da Guarujá Previdência, no 
uso das atribuições que a lei confere em especial o artigo 33 da lei 
complementar 179/2015, e
Considerando o artigo 6º, IV e VII da Lei Federal 9.717/1998;
Considerando o artigo 1º, §1º e artigo 7º, §1º da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional 3.922/2010; 
Considerando, por fim, o artigo 6º, §2º, da Portaria MF 577/2017, 
publicada pelo Ministério da Fazenda; 
Considerando, outrossim, o inciso IV do artigo 68 e o Decreto nº 
10.245/2013 que prevê como órgão de assessoria e criação do 
Comitê de investimentos;
Considerando, por fim, a análise a aprovação pelo comitê de investimen-
tos da Guarujá Previdência da minuta deste Ato Normativo, RESOLVE:
Art. 1º Disciplinar o processo de compra de títulos públicos federais 
da Guarujá Previdência.

CAPÍTULO I - DEFINIÇÕES DE COMPRA 
DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Art. 2º Os procedimentos que visam às operações de aplicações 
financeiras dos recursos previdenciários em Títulos Públicos Federais 
- TPF’s deverão observar as determinações constantes desta resolu-
ção e todos os atos praticados serão registrados em ata de reunião 
conjunta do Comitê de Investimentos e Gerência de Planejamento, 
Orçamento Contabilidade e Finanças, específica para esse fim, cada 
um respondendo diretamente às deliberações da sua área de atuação.
Parágrafo primeiro. Na abertura dos trabalhos deverão ser estabe-
lecidos:
I-0 volume financeiro máximo admitido para as operações e a taxa 
mínima de atratividade posicionada no intervalo indicativo correspon-
dente ao vencimento escolhido;
II- A indicação do período de liquidação, e
III- A eleição das instituições financeiras aptas a participarem do certame, 
observadas as prescrições contidas nos artigos seguintes.
Art. 3º. As operações de negociações de Títulos Públicos Federais deve-
rão ser realizadas por instituição financeira credenciada como “dealers” 
do mercado primário independente de vencimento e tipo de título por 
tratarem-se de instituições de solidez e confiabilidade pela Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN, e Banco Central do Brasil – BACEN (https://
www.tesouro.fazenda.gov.br/divida-publica-federal/-/asset_publisher/
Rhu8uJONidEZ/content/id/225325 ou outro que vier a substituí-lo), 
que obrigatoriamente utilize plataforma eletrônica aceita pelas duas 
instituições e esteja credenciada na Guarujá Previdência.
Parágrafo primeiro: Mesmo a instituição financeira sendo credenciada 
como “deales” do mercado primário, fica expressamente vedado as 
negociações com instituição financeira que não atendem ao art. 15º 
da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações e que não esteja na 
lista exaustiva publicada pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - Secretaria de Previdência, Ministério da Fazenda.
Parágrafo segundo: Mesmo a instituição financeira sendo credenciada 
como “deales” do mercado primário, fica expressamente vedado as 
negociações com instituição financeira que mesmo obedecendo o 
parágrafo primeiro do supra artigo não esteja devidamente credenciado 
junto a Guarujá Previdência.
Art. 4. A remuneração dos títulos públicos deverá sempre aproximar-se 
a meta atuarial estipulada na política de investimentos vigente, levando 
em consideração ainda as despesas com a realização da operação tais 
como spread, custódia e outras pertinentes.
Parágrafo primeiro: Para comprovação do artigo supracitado, deverá o 
comitê de investimentos solicitar a análise da empresa de consultoria, 
preferencialmente, e ou do Analista Previdenciário Economista da 
Guarujá Previdência, tomando assim a decisão de comprar ou não o 
título público federal, devendo ser registrado em Ata. 
Parágrafo segundo: Quando não for possível obter ambas as análises 
do parágrafo anterior, ao menos uma é obrigatória, justificado em Ata. 
Art. 5. Para estabelecer o intervalo indicativo das taxas praticadas, o 
comitê de investimentos utilizará o Relatório das Taxas dos Títulos 
Públicos da ANBIMA (http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ta-
xas-de-titulos-publicos.htm), em especial as NTN-B praticadas no dia 
anterior, que balizarão as decisões de aplicação e definição da taxa mínima 
de atratividade para qualquer operação de compra de títulos públicos.

Parágrafo único. Diante da dinâmica diária de mercado, tal taxa deverá 
ser ajustada e avaliada no momento da aquisição levando em consi-
deração a disponibilidade dos recursos necessários:
I- Em D+O quando há disponibilidade imediata;
II- Em D+l quando a operação é realizada no ato e liquidada financei-
ramente no dia útil subsequente.
Art. 6. O comitê de investimentos deverá respeitar os limites fixados 
na política de investimentos vigente, observando sempre a evolução 
patrimonial e o percentual dos enquadramentos legais, determinando, 
então, os montantes a serem adquiridos e os vencimentos dos Títulos 
Públicos Federais.
Parágrafo primeiro:  As indicações contidas no caput deverão estar 
devidamente balizadas no relatório de Estudo de Solvência - Asset 
Liability Management – ALM, após a implementação deste. Enquanto 
não implementado o ALM, deverá o comitê solicitar análise da empresa 
de consultoria atentando para as obrigações presente e futuras.
Parágrafo segundo:  Poderá ser utilizado ainda o relatório do Cálculo 
Atuarial:
I- Isoladamente, caso sua elaboração seja mais recente aos estudos 
mencionados no caput;
II- Complementar, caso a sua elaboração seja anterior aos mesmos e 
para uma maior fundamentação decisória;
Art. 7. Em qualquer operação de aquisição de Títulos Públicos Federais, 
os mesmos deverão ser custodiados em nome da Guarujá Previdência 
em instituição contratada anteriormente para esse fim.

Capítulo II - Operação de Compra
Art. 8. Serão enviados simultaneamente convites para no mínimo 03 
(três) instituições financeiras que atendem ao art. 3º deste ato, com 
os detalhes de proposta de aquisição de Títulos Públicos Federais, 
informando o montante, a espécie de título, o vencimento e a modali-
dade de liquidação da operação, para elaboração de respostas pelas 
instituições com a oferta das taxas remuneratórias truncadas na quarta 
casa decimal, no prazo máximo estabelecido no convite, a contar do 
horário de envio constante no documento eletrônico (e-mail).
Art. 9. Recebidas as propostas dos participantes dentro do prazo, 
será julgada e considerada vencedora a maior taxa oferecida para o 
caso das NTN-B’s.
Parágrafo primeiro.  A critério dos presentes na reunião de aquisição, 
poderá ser suspenso ou cancelado o certame se não atendidas as 
taxas pretendidas ou por qualquer outro motivo que justificadamente 
possa de alguma forma expor a riscos ou prejuízos decorrentes da 
realização da operação.
Parágrafo segundo. Serão consideradas desclassificadas as propostas 
recebidas fora do prazo estabelecido.
Parágrafo terceiro. Serão consideradas desistentes as instituições que 
não apresentarem propostas.
Parágrafo quarto. Havendo empate, será aberta nova negociação 
entre as instituições.
Parágrafo quinto. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, 
imediatamente será julgado e ordenada a compra à instituição vence-
dora, replicando a informação da taxa ofertada e solicitando o envio da 
confirmação da operação para comunicação e registro junto a SELIC 
à custódia dos títulos públicos, solicitando as seguintes informações:
I-Adquirente: Guarujá Previdência;
II- Operação: Compra de Título Público Federal;
III- Espécie: (um dos tipos existentes, a exemplo de NTN-B, NTN-C e 
assim sucessivamente);
IV- Vencimento do Título Público Federal;
V- Taxa ofertada (%);
VI- Quantidade;
VII- Valor do Preço Unitário (PU);
VIII-Valor total;
IX- Registro;
X- Liquidação;
XI-Códigos BACEN e lSIN;
XII- Dados para registro: BANCO; CNPJ; CONTA SELIC.
Art. 10. Concretizada a operação, caso os recursos ainda não estejam 
disponibilizados, serão indicados os fundos para disponibilização dos 
recursos necessários à liquidação financeira em D+1, com a emissão 
dos respectivos APR’s até às 13:00h e na sequência até às 15:00h 
do mesmo dia e a Guarujá Previdência comunicará às instituições 
financeiras envolvidas todas as movimentações a serem realizadas 
para finalizar a operação.

Art. 11. Será aberto processo administrativo específico de cada uma 
das operações envolvendo Títulos Públicos Federais, para arquivo de 
todos os documentos pertinentes e atos deste, mantendo seu histórico 
e controle individualizados, atendendo inclusive como subsídio às 
necessidades futuras nas auditorias internas e externas.
Parágrafo único. São documentos obrigatórios a serem inseridos no 
processo administrativo:
I-Relatório FOCUS do Banco Central atualizado;
II-Relatório das Taxas dos Títulos Públicos da ANBIMA, em especial 
as NTN-B’s praticadas no dia anterior ao da avaliação comprovando 
as taxas atrativas realizadas;
III-Relatório de Investimentos do RPPS que acompanhe o percentual de 
enquadramento do volume de aplicações em Títulos Públicos perante 
a Política de Investimentos e legislação vigente;
IV-Cópia do Relatório elaborado pela consultoria financeira e ou do Ana-
lista Previdenciário Economista sobre a intenção de aquisição dos TP’s;
V-Cópia do Relatório do Estudo de Solvência, ALM ou semelhante 
elaborado pela consultoria financeira que demonstre o fluxo de caixa 
previdenciário;
VI-Cópia da Ata do Comitê de Investimentos com deliberação dos 
parâmetros da aquisição;
VII-Cópia das comunicações e documentações realizadas com as 
instituições financeiras: cotações, informe de vencedor, comunicação 
de custódia, e-mails;
VIII-Atestado de compatibilidade da aplicação com as obrigações 
presentes e futuras;
IX- Cópia da APR - Autorizações de Aplicação e Resgate de aplicação 
nos Títulos Públicos Federais;
X-Planilhas de Negociação dos TPF’s no Mercado Secundário dispo-
nibilizadas pelo Banco Central do Brasil, no sítio da Internet (ou outro 
que venha a substitui-lo);
XI-Cópia das instituições credenciadas como “dealers” do Mercado Primário.
XII – Cópia das taxas do Relatório das Taxas dos Títulos Públicos da 
ANBIMA (http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-
-publicos.htm ou outro que vier a substituir)
Artigo 12º Este Ato Normativo, aprovado pelo Comitê de Investimentos 
através da Ata da Reunião Extraordinária do dia 12 de junho de 2019, 
entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições 
em contrário.

Guarujá, 19 de junho de 2019.

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida-publica-federal/-/asset_publisher/Rhu8uJONidEZ/content/id/225325
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida-publica-federal/-/asset_publisher/Rhu8uJONidEZ/content/id/225325
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida-publica-federal/-/asset_publisher/Rhu8uJONidEZ/content/id/225325
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm
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MESA   DA   CÂMARA
ATO Nº 129/2019

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de 
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.875, de 4 de outubro de 2.001;
CONSIDERANDO as férias do titular da Diretoria Administrativa a partir 
de 25 de junho de 2019,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Nomear a Senhora SANDRA HELENA MACIEL PEREIRA DA 
GRAÇA, Chefe do Departamento Administrativo e de Pessoal, para 
exercer o Cargo em Comissão de Diretor Administrativo, no período 
de 25 de junho a 4 de julho de 2019, sem prejuízo de suas funções.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Ato 
correção por conta das verbas próprias do orçamento vigente, afetas 
ao Poder Legislativo.
Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Registre-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.
Câmara Municipal de Guarujá, em 18 de junho de 2019.

Edilson Dias de Andrade
Presidente

Edmar Lima dos Santos
1º Secretário

Joel Agostinho de Jesus
2º Secretário

Registrado no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, 

em 18 de junho de 2019.
Rafael Santos Freitas

Secretário Geral

ERRATA
Nos Atos da Mesa nºs 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 
058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 
071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 080, 082, 083, 084, 085, 
086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 117, 119, 120, 121, publicados no Diário Oficial do dia 29 de 
maio do corrente:
No Ato da Mesa nº 048, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 049, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 050, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 051, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 052, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 053, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 054, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 055, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 057, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 058, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 

artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 059, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 060, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 061, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 062, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 063, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 064, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 065, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 066, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 067, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 068, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 069, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 070, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 071, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 072, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 073, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 074, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 075, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 076, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 077, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 078, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 080, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 082, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 083, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 

artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 084, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 085, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 086, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 087, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 088, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 089, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 090, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 091, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 092, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 094, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 095, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 096, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 097, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 098, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 099, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 100, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 101, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 102, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 103, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 104, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 105, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 106, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
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No Ato da Mesa nº 107, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 108, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 109, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 110, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 111, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 112, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 113, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 114, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no artigo 
57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no artigo 1º, 
onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”. E, Finalmente, no artigo 1º, 
onde se lê “21 de setembro de 2018”, Leia-se “18 de julho de 1998”.
No Ato da Mesa nº 115, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 117, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 119, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 120, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.
No Ato da Mesa nº 121, onde se lê “CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 57”, Leia-se, “CONSIDERANDO o disposto no artigo 85”. E no 
artigo 1º, onde se lê “artigo 57”, Leia-se “artigo 85”.

Câmara Municipal de Guarujá, em 18 de junho de 2019.
Alberto Queiroz Silva
Diretor Administrativo

20ª Sessão Ordinária
em 25 de Junho de 2019

ORDEM DO DIA
1 – Projeto de Lei nº 067/2019, do Executivo
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Or-
çamentária do Município de Guarujá para o exercício de 2020 e dá 
outras providências”, com Emendas dos Senhores Vereadores e Parecer 
da Comissão de Finanças e Orçamento. 2ª Discussão e votação (Art. 
176, §1º, “b” do Regimento Interno). Já distribuído.

Departamento Legislativo, em 19 de Junho de 2019.
Fernando de Matos Fagundes

Chefe do Departamento Legislativo
De Acordo - Dr. Paulo Cesar Clemente

Diretor Legislativo

ERRATA
A Câmara Municipal de Guarujá faz constar que os anexos IV e V pu-
blicados no Diário Oficial do dia 18 de maio do corrente, às folhas 11 
integram o texto da Lei nº 4639/2019, que foi publicada no mesmo 
Diário Oficial às folhas 11-15.

Câmara Municipal de Guarujá, em 19 de junho de 2019.
Rafael Santos Freitas

Secretário Geral

OUVIDORIA
162 0800.773.7000
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