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Mirante, escola e iluminação 
ornamental são entregues 
nesta quinta-feira (27)

Páginas 3, 4 e 5

A programação de aniversário de 85 anos de emancipação de Guarujá está repleta de ações nesta quinta-feira (27), com a entrega 
da revitalização do Mirante da Campina, da EM Philomena Cardoso e da iluminação da Praia do Tombo
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Prazo para pagamento da 
6ª parcela do IPTU vence 
nesta quinta (27)

CAPS AD II tem 
expediente alterado 
nesta sexta-feira (28)

Contribuintes de Vicente de Carvalho 
devem ficar atentos ao vencimento do 
tributo, a fim de evitar multas e ficar 
em situação regular com o fisco

VICENTE DE CARVALHO

Contribuintes da região 
de Vicente de Carvalho 
- zonas ZN Norte e ZN 

Sul (bairros de Vicente de Car-
valho, Morrinhos, Vila Zilda 
e Jardim Brasil I e II) devem 
ficar atentos para o prazo de 
vencimento da 6ª parcela do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), que expira 
nesta quinta-feira (27).

Aquele que tiver qualquer 
dúvida ou que queira antecipar 
o pagamento do tributo pode 
acessar o site da Prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.br), no 
link Serviços Online – Consul-
ta de Débitos e Impressão de 
2ª Via de Boletos, opção IPTU.

Contribuintes com carnês 
referentes aos bairros Morri-
nhos, Vila Zilda, Conceiçãozi-
nha e Jardim Brasil I e II po-
dem também procurar o Paço 
Municipal Raphael Vitiello (Av. 
Santos Dumont, 640, no bairro 
Santo Antônio, sala 11, na Co-
ordenação de Receitas Territo-
riais; telefone (13) 3308-7000 
– Ramal 7655.

Já os demais bairros das 
zonas ZN Sul e os da ZN Norte 
podem procurar a Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte, 
que fica na Rua Cunhambebe, 
500, em Vicente de Carvalho. 
Contato pelo telefone (13) 3342-
5872.  Em ambos os locais, o 
atendimento é de segunda a 

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Repolho colorido, arroz, tutu de feijão, 
cubos de carne com legumes, canjica e 
suco de abacaxi  

Acelga com cenoura ralada, arroz, feijão, 
carne de panela, beterraba no alho, 
banana e suco de caju 

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

sexta-feira, das 10 às 16 horas.
A Secretaria Municipal de 

Finanças (Sefin) adverte que é 
fundamental as pessoas esta-
rem em dia com o IPTU, porque, 

restaurante

menu

popularR$
 1
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Nesta sexta-feira (28), o Centro de Atenção Psicossocial ao De-
pendente Químico – Álcool/Drogas (CAPS AD II), localizado na Rua 
Buenos Aires, 190, Vila Maia, terá expediente alterado. A unidade 
não atenderá o público no período da manhã. 

À tarde, o funcionamento acontece normalmente, das 13 às 17 horas. 
A alteração se deve a reunião mensal de trabalho com funcionários da 
equipe. Outras informações: 3386-1981 / 3342-3202.

Confira como pagar o IPTU na 
rede bancária credenciada:

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

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

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

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

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

além de evitar multas e ficar em 
situação regular com o fisco, 
estarão contribuindo com a 
Cidade, já que os recursos são 
investidos em melhorias. 

A Prefeitura orienta o contribuinte que verifique junto a 
sua instituição financeira o limite de crédito para transações 
diárias, com o objetivo de não ter problemas na hora de 
realizar o pagamento do tributo. Pagamentos agendados 
através de débito automático não sofrerão alterações.
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Prefeitura inaugura revitalização do 
Mirante da Campina nesta quinta (27)

Inaugurações começaram na segunda-feira (24), com a entrega da Avenida Marjory Prado; no domingo (30), será a vez da Praça Horácio Lafer 

Celebrando os 85 anos de 
emancipação político-
-administrativa, Guarujá 

preparou um pacote de inau-
gurações de obras, marcando 
dois anos e meio de adminis-
tração municipal, com mui-
tos avanços. O pacote de obras 
soma investimentos de quase 
R$ 6 milhões.

Depois da revitalização da 
Avenida Marjory Prado (Estra-
da de Pernambuco), inaugu-
rada nesta segunda-feira (24), 
mais duas importantes obras 
serão entregues à população 
nesta semana: a reurbaniza-
ção do Mirante da Campina 
(Morro do Maluf), nesta quin-
ta-feira (27); e a revitalização 
da Praça Horácio Lafer, no do-
mingo (30). Ambos os empre-
endimentos  estão localizados 
na Enseada.  

MIRANTE DA CAMPINA
Nesta quinta-feira (27), às 

15 horas, o prefeito entregará 
à população a reurbanização 
do Mirante da Campina, tam-
bém conhecido como Morro 
do Maluf, na Praia da Enseada. 
A cerimônia irá acontecer na 
Rua Morro do Maluf, 417 – Jar-
dim Tejereba. No local, foram 
investidos pouco mais de R$ 
988 mil (convênio entre a Pre-
feitura e o Ministério do Tu-
rismo) em instalação elétrica, 
iluminação, guias e sarjetas, 
pavimentação, estacionamen-
to, passeio público, sinaliza-
ção, guarda-corpo, passarela 
e paisagismo. 

HORÁCIO LAFER
Já no dia 30 (aniversário da 

Cidade), às 8h30, será inaugu-
rada a revitalização da Praça 
Horácio Lafer, onde foram in-
vestidos cerca de R$ 2 milhões 
– recursos da União, por meio 

Reurbanização do 
Mirante da Campina, 
também conhecido como 
Morro do Maluf, na 
Praia da Enseada, será 
entregue às 15 horas
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Em clima de festa, o pre-
feito de Guarujá inaugurou 
na segunda-feira (24) a revi-
talização da Avenida Marjory 
Prado (Estrada de Pernam-
buco) – principal acesso as 
praias da região Leste do 
Município, como Pernam-
buco, Perequê, Iporanga e 
tantas outras, além de ser 
uma via de grande passagem 
de turistas.

A obra, resultado de par-
ceria entre o Município e o 
Estado, por meio do Depar-
tamento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur/2014), 

do Ministério do Turismo. A 
obra foi executada pela Fort-
nort Desenvolvimento Am-
biental e Urbano Eireli. A pra-
ça recebeu piso em mosaico, 
reparos em pisos de concreto; 

guias e sarjetas; drenagem, 
instalação elétrica e hidráu-
lica, iluminação, paisagismo, 
equipamentos de academia ao 
ar livre, rampas de acessibili-
dade e playground.

Avenida Marjory 
Prado é inaugurada 
revitalizada e acessível

teve com recursos de pouco 
mais de R$ 2,5 milhões e re-
modelou toda a via - que rece-
beu drenagem, guias e sarjetas, 
pavimentação, recapeamento, 
passeio, sinalização de trânsi-
to, posteamento, iluminação 
pública, acessibilidade, paisa-
gismo e regularização de base 
de toda ciclovia.

Durante a solenidade, o 
prefeito destacou o avanço sig-
nificativo de seu governo em 
todas as áreas da administração 
pública. “Cada obra inaugurada 
é fruto do intenso trabalho de 
todas as secretarias. A conquista 
não é só do prefeito, mas de toda 

uma equipe comprometida com 
a Cidade e também da comu-
nidade”, ressaltou, lembrando 
que a parceria com o Legisla-
tivo Municipal também faz a 
diferença para a consolidação 
dessas conquistas.

O secretário de Infraestru-
tura e Obras disse que as in-
tervenções foram muito bem 
planejadas para atender as ne-
cessidades da demanda local. “É 
mais uma obra bem planejada 
que entregamos, uma vez que 
as demandas e necessidades fo-

ram contempladas”, pontuou 
o secretário.

Os serviços de infraestru-
tura beneficiaram 1 mil me-
tros de extensão, no trecho 
entre a Avenida Hans Staden 
e Rua das Yucas, e foram 
executados pela Terracom 
Construtora Ltda. Em toda a 
extensão da via e da ciclovia, 
que tem 980 metros, foram 
trocadas luminárias e coloca-
dos 38 postes de 14 metros de 
altura, com quatro refletores 
em cada.

Revitalização da Praça 
Horácio Lafer será 
inaugurada no dia 30, 
aniversário da Cidade

H
elder Lim

a



4 QUINTA-
FEIRA
27.6.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

‘O Sequestro da 
Lua’ e ‘O Cravo 
e a Rosa’ são as 
opções para o 
público 

Praia do Tombo 
ganha iluminação 
ornamental

Teatro Procópio Ferreira terá dois espetáculos nesta quinta (27)

São cerca de 70 pontos de iluminação, entre luminárias 
e refletores, distribuídos entre a orla e ruas adjacentes

A Prefeitura entrega nes-
ta quinta-feira (27), às 
18 horas, a iluminação 

ornamental da Praia do Tom-
bo. A solenidade, que faz parte 
da programação dos 85 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa de Guarujá, será 
realizada na Avenida Prestes 
Maia, em frente ao Núcleo de 
Educação Ambiental Praia do 
Tombo. 

São cerca de 70 pontos de 
iluminação, entre luminárias 
e refletores, distribuídos entre 
a orla e ruas adjacentes, com 
braços decorativos e lumi-
nárias tipo led, que são lâm-
padas mais modernas e que 
proporcionam alta eficiência 
luminosa em relação às con-
vencionais e menor consumo 
de energia.

O local recebeu 65 postes 
com luminárias tipo tocha, 
em led, na área do jardim; e 15 
postes, de 15 metros de altura, 
com sextantes, para iluminar 
a faixa de areia, com quatro 

refletores cada, totalizando 48 
refletores; e mais 24 luminá-
rias apontadas para o calçadão 
da orla.

A Prefeitura investiu no 
local pouco mais de R$ 1 
milhão – recursos oriundos 
de convênio do Município 
com o Governo do Estado, 
por meio da Agência Metro-

CULTURA
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Na noite desta quinta-feira 
(27), o Teatro Municipal Procó-
pio Ferreira (Av. Dom Pedro I, 
350 – Enseada), apresentará os 
espetáculos ‘O Sequestro da 
Lua’ e ‘O Cravo e a Rosa’, ambas 
produções do Instituto Cae e 
Companhia Engenho e Arte. 

politana da Baixada Santista 
(Agem).

A obra foi executada pela 
empresa Engeluz Iluminação 
e Eletricidade Ltda, vencedora 
da licitação pública; e teve o 
acompanhamento de técni-
cos da Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura 
(Seinfra).

SERVIÇO

O Sequestro da Lua - 18h30 
Classificação: livre
Ingressos: R$ 5 e 1 kg de alimento não perecível

O Cravo e a Rosa - 20h30
Classificação: 12 anos
Ingressos: R$ 5 e 1 kg de alimento não perecível.
Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá (FSS).

Às 18h30, será encenada a 
peça ‘O Sequestro da Lua’, que 
conta a história de Jurupuari, 
o vilão que odeia o mundo fol-
clórico por não ser citado nas 
cantigas. Por vingança, ele ar-
quiteta seu plano de sequestrar 
a lua e obrigar o deus Tupã a 
corrigir esse erro. No decor-
rer da peça, Jurupuari tem a 
oportunidade de conhecer sen-
timentos e viver experiências 
que podem mudar seu destino.

Já a partir das 20h30, o pú-
blico poderá conhecer a his-
tória ‘O Cravo e a Rosa’, que 

apresenta Isaías, um senhor 
que nunca se casou devido ao 
seu modo grosseiro de falar 
com as pessoas, do seu ma-
chismo e maus costumes. Ele 
se interessa pela jovem viúva 

Rosa, que foge desesperada-
mente do interessado. Com os 
desdobramentos da história, 
imprevistos e situações curio-
sas ocorrem na tentativa de 
Isaías conquistar a bela dama.
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Prefeitura entrega escolas reformadas 
e realiza Caec em Ação Especial

Caec em Ação - Especial de Aniversário acontece neste sábado (29)

Atividades acontecem entre esta quinta (27) e sábado (29) e integram a programação de aniversário da Cidade

A programação especial 
em comemoração aos 
85 anos de emancipa-

ção político-administrativa 
de Guarujá – celebrado neste 
dia 30 de junho – também terá 
ações voltadas à educação. É 
que a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação, Espor-
te e Lazer (Sedel), vai entregar 
duas escolas de Educação In-
fantil reformadas, e promove-
rá, ainda, uma edição especial 
do Projeto “Caec em Ação”. 

A primeira ação será nesta 
quinta-feira (27), às 8 horas, 
com a entrega da reforma da 
Escola Municipal Philomena 
Cardoso de Oliveira (Avenida 
Santos Dumont, 305, no Santo 
Antônio). A unidade passou por 
revisão nos sistemas elétrico e 
hidráulico, assim como no te-
lhado, com posterior troca da 
calha principal. Além disso, to-
das as janelas de madeira foram 
substituídas pelas de alumínio. 

A escola ainda recebeu pintura 
e a equipe da Prefeitura instalou 
telhas pingadeiras nos muros. 

Já na sexta-feira (28), tam-
bém às 8 horas, será a vez da 
Sedel entregar a reforma da 
EM Augusto Antunes Correa. 
A unidade fica na Rua Romual-
do dos Santos Inácio, 45, no 
Jardim Boa Esperança, em 
Vicente de Carvalho. 

Dentre os serviços realiza-
dos nesta escola estão: refor-
ma do telhado do pátio com 
troca de telhas e ferragens; 
contra piso na área entre qua-
dra e o pátio e recapeamento 
do piso. Também foi construí-
do um novo telhado e foi feita 
a troca da pia da cozinha, das 
telhas e pisos das salas de aula. 
A EM Augusto Antunes passou 
por revisões elétrica e hidráu-
lica, pintura geral e teve a sua 
área de serviço revitalizada, 
além de novos bancos em volta 
do pátio.

Serão entregues 
a reforma das 
escolas de 
Educação Infantil 
Philomena 
Cardoso de 
Oliveira e Augusto 
Antunes Correa

No mês de aniversário da 
Cidade, a Prefeitura preparou 
uma edição especial do Projeto 
“Caec em Ação”. A 20ª edição 
será neste sábado (29), a partir 
das 9 horas, no Centro de Ati-
vidades Educacionais e Comu-
nitárias (Caec) Dante Sinópoli, 
na Alameda Dracena, 513, na 
Vila Áurea. 

O projeto vai reunir uma 
série de serviços gratuitos de 
lazer, saúde, educação, es-
porte e cidadania. O Caec em 
Ação Especial terá a partici-
pação da equipe do Instituto 
Gremar e do Grupo de Esco-
teiros, promovendo diversas 
atividades de interação com o 

Confira os principais serviços disponíveis na ação:
 » Aferição de pressão
 » Teste de glicemia 
 » Teste de visão (parceria com a Ótica Diniz)
 » Corte de cabelo
 » Manicure
 » Maquiagem (parceria com a Mary Kay)
 » Orientações sobre serviços socais como Casa CAI, Sala do Empreendedor, 

MEI, Banco do Povo e Sebrae 
 » Emissão de Cartão SUS e Carteira de Trabalho pelo Centro de Cidadania 
 » Assessoria Jurídica
 » Atividades com a equipe da Casa do Educador e da Biblioteca Cidadã
 » Informações sobre dengue, chikungunya e zika; além de infecções 

sexualmente (IST´s)
 » Sabesp
 » Aula de artesanato com Andrea Bijoux confirmada
 » Atividades com grupos de escoteiros

público. Brinquedos, palha-
ços, pipoca e algodão doce 
também farão a alegria da 
criançada. 

Simultaneamente às ações, 
o evento contará com campe-
onatos de futsal e natação, e 
apresentações de dança e artes 
marciais, com os alunos dos 
Caecs. Haverá ainda apresen-
tações musicais e um show 
surpresa em comemoração 
ao aniversário da Cidade.

Projeto reúne serviços 
gratuitos de lazer, 
saúde, entre outros

Arquivo/PMG
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‘Fun Fly’ é atração na Base Aérea

43º Festa Junina 
acontece neste 
fim de semana

Para participar do evento basta comprar o ingresso no site www.funfly.com.br ou em pontos de venda

Em comemoração ao ani-
versário de 85 anos da 
Cidade, ocorrerá neste 

sábado (29) o evento Fun Fly, 
das 9 às 17 horas, na Base Aé-
rea de Santos – Avenida Cas-
telo Branco, s/nº – Vicente de 
Carvalho. Dentre as atrações 
confirmadas estão a Esquadri-
lha da Fumaça, espaço com 
aeronaves para visitação, show 
de paraquedismo, encontro de 
aeronaves, entre outros.

Em uma parceria da Força 
Aérea Brasileira com a Pre-
feitura de Guarujá, o maior 
evento aeronáutico da Bai-
xada Santista faz parte da 
programação da semana de 
aniversário, que começou no 
sábado (22) e termina neste 
domingo (30).

O evento conta com a 
‘meia-solidária’, onde os 
que comprarem o ingresso 
antecipadamente pelo site e 

CRPI

Fotos Divulgação

De sexta-feira (28) a domingo (30), acontece a 43° Festa Junina do Centro de 
Recuperação de Paralisia Infantil (CRPI), a partir das 19 horas. O evento con-
tará com shows ao vivo, quadrilha junina, playground, entre outras atrações. 
A entrada custa R$ 2,00. O endereço é Estrada Alexandre Migues Rodrigues, 
845 – Praia do Tombo.

PONTOS DE VENDA
 » Guarujá: Shopping La Plage – Loja Andisport
 » Santos: Shopping Pátio Iporanga – Loja Andisport
 » São Vicente: Shopping Brisamar – Loja Havaianas

Entre as atrações, estão a Esquadrilha 
da Fumaça, espaço com aeronaves 
para visitação, show de paraquedismo 
e encontro de aeronaves

levarem 1kg de alimento não-
-perecível pagarão metade do 
valor, R$ 10 reais. A entrega 
do alimento deve ser feita na 
entrada do evento. Crianças 
menores de 12 anos entram 
gratuitamente. 

No cronograma destacam-
-se sorteios de voos panorâ-
micos, show Music Box, apre-
sentação de Fillipe Lemos, 
exposição da 1° Brigada de 
Artilharia Antiaérea, Shows 
de Paraquedismo, entre ou-
tros. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio do 
site www.funfly.com.br, onde 
também podem ser adquiri-
dos os ingressos – disponíveis 
também em pontos de venda 
(ver ao lado).

http://www.funfly.com.br
http://www.funfly.com.br
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Festa Junina de Guarujá 
atrai centenas de pessoas 
no primeiro fim de semana

Evento segue até 21 de julho, de quarta a domingo, com entrada gratuita no Ginásio Guaibê

Paula Mattos, Cristian 
Lano e Davizinho foram 
algumas das atrações 

do primeiro fim de semana 
da Festa Junina de Guarujá. 
O evento segue até 21 de ju-
lho, de quarta a domingo, com 
shows de artistas regionais e 
nacionais, parque de diversões 
e praça de alimentação, com 
entrada gratuita no Ginásio 
Guaibê. 

A cantora sertaneja Paula 
Mattos, uma das atrações da 
programação, animou cen-
tenas de pessoas no último 
sábado (22), na sua primeira 
apresentação em Guarujá.

O show durou cerca de 
duas horas, incluindo lança-
mentos da cantora, como a 
música ‘500 metros’, que já 
acumula mais de 3 milhões 
de visualizações e conta com 
a participação de Lucas Luc-
co, como também músicas 
do seu DVD acústico e hits de 
sua autoria. 

Paula Mattos elogiou a par-
ticipação do público e comen-
tou: “primeira vez em Guarujá, 
energia incrível, espero que 
vocês tenham gostado e quero 
voltar muitas e muitas vezes”.

O público também foi 
surpreendido com a parti-
cipação da cantora Erikka 
Rodrigues, dona do hit  Cara 

de Rica’, composição realizada 
em parceria com Paula Mattos. 

Erikka elogiou as belas 
praias da Cidade. “Fui convi-
dada por ela para participar do 
show, fiquei muito feliz, estava 
a passeio, na Praia de Pitan-
gueiras. Me senti honrada pelo 
convite e espero voltar para 
fazer um show em Guarujá”. 

O evento conta com apoio 
da Prefeitura, por meio das 
secretarias de Cultura e de Tu-
rismo. O secretário de Cultura 
e interino de Turismo afirma 
que é uma honra para a Cidade 
receber grandes artistas. 

“Só enobrece nosso feste-
jo. Esperamos que no verão 
tenhamos a oportunidade de 
trazer grandes artistas e con-
tinuar fomentando cultura, 
turismo e entretenimento em 
Guarujá” destacou.

DIVERSÃO

Evento conta 
com apoio 
da Prefeitura 
de Guarujá, 
por meio das 
secretarias 
de Cultura e 
de Turismo

Fotos Kauan Simões
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Portaria N.º 720/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
19063/83279/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora 
MARIA CELESTE DEUSDIANTE DELGADO – Pront. n.º 13.279, do 
cargo de Professor de Educação Básica III.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 24 de junho de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 24.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 721/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
19065/82875/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, o servidor 
VALFRIDO DA CONCEIÇÃO – Pront. n.º 12.875, do cargo de Técnico 
em Radiologia.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 24 de junho de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 24.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 741/2019.-
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 Orientador de 
Ensino (FG-E4), junto à E.M. “Ivonete da Silva Câmara”, da servidora 
SANDRA BONFIM NEVES LEUTZ - Pront. n.º 17.864, retroagindo 
seus efeitos a 17/06/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 742/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Diretor de Unidade 
de Ensino (FG-E2), junto à E.M. “Cônego Domênico Rangoni”, da 
servidora MARIA IRENE GOUVEIA ARAUJO DOS SANTOS - Pront. 
n.º 4.771, retroagindo seus efeitos a 17/06/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.

Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.
PREFEITO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 743/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora SANDRA BONFIM NEVES LEUTZ – Pront. 
nº 17.864,  para responder pela Função Gratificada de Diretor de 
Unidade de Ensino (FG-E2), junto à E.M. “Cônego Domênico Rangoni”, 
retroagindo seus efeitos à 17/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 744/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA IRENE GOUVEIA ARAUJO DOS SAN-
TOS – Pront. nº 4.771,  para responder pela Função Gratificada de 
Coordenador de Administração Educacional (FG-E3), junto à E.M. 
“Sérgio Pereira Rodrigues”, retroagindo seus efeitos à 17/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 745/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor ADILSON XAVIER DE SOUZA – Pront. nº 6.016,  
para responder pela Função Gratificada de Coordenador de Ações 
Educacionais (FG-E3), junto à Diretoria de Ensino, retroagindo seus 
efeitos à 04/06/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 746/2019.-
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 REGINA CÉLIA SANTOS TUCUNDUVA - 
Pront.  n.º 11.140, para responder como Supervisor III  (FG-S6), 
junto à Secretaria Municipal de Turismo, retroagindo seus efeitos 
a 30/05/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Turismo

“SETUR”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 747/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor HUMBERTO LEANDRO MELO DA SILVA  – Pront. 
n.º 16.145, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

“SEMAM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 748/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor MAURÍCIO BISPO DA SILVA  – Pront. n.º 18.053, 
junto à Diretoria de Tecnologia de Informação.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM/TI”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 749/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
NOMEAR o Sr. FÁBIO APARECIDO MARCELINO, para o cargo de 
provimento em comissão, símbolo DAS-5, de Assessor de Relação 
com a Comunidade, junto à Secretaria Municipal de Habitação. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 26 de junho de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Habitação

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 26.06.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
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ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 05/2019

OBJETO: CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DO AERÓDROMO CIVIL METROPOLITANO DE GUARUJÁ, 
DELEGADO PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuita-
mente no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços 
Online”; “Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, no período de 01 
de julho de 2019 até o dia 29 de agosto de 2019. O pagamento 
deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. As Visitas Técnicas e recolhimento de 
Garantia de Proposta deverão ocorrer até 60 dias. Os demais atos 
que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, 
e disponibilizados, em caráter informativo, no site da Prefeitura.
Os envelopes nºs. 1, 2 e 3 serão recebidos na Diretoria de Compras 
e Licitações, no dia 30 de agosto de 2019 até às 09:30 horas, 
quando se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 26 de junho de 2019.
ALEXANDRE TROMBELI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E PORTUÁRIO

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 Recur-
sos 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, 
localizados no País ou no exterior, e, quando for o caso, a critério 
da Administração, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam 
sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os 
objetos e utensílios de uso doméstico, conforme artigo 13 § 1º da 
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Fica facultada a entrega de cópia da Declaração de Bens apresen-
tada 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 Hu-
manos da Secretaria Municipal em que estiver lotado o servidor, 
dentro de um envelope lacrado, contendo do lado de fora o assunto, 
DECLARAÇÃO DE BENS 2019, NOME DO SERVIDOR, NÚMERO 
DO PRONTUÁRIO, ENDEREÇO RESIDENCIAL, COM OS DEVIDOS 
COMPLEMENTOS: CIDADE, ESTADO E TELEFONE, INCLUSIVE 
CELULAR, AINDA QUE DE CONTATO/RECADOS.; a fim de ser 
arquivada na Diretoria de Gestão de Pessoas.
A transgressão do disposto no artigo 1.º do Decreto Nº 10.661 
acarretará a configuração de infração disciplinar de natureza grave, 
nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 135, de 04 de abril 
de 2012, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis ao agente público que se recusar a prestar declaração 

dos bens e/ou ofertar falsa declaração de bens dentro do prazo 
determinado.

ADM – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Uniformes para os 
integrantes da Guarda Civil Municipal de Guarujá.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuita-
mente no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços 
Online”; “Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações (mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá – SP, no período de 02 
de julho de 2019 até o dia 15 de julho de 2019. O pagamento 
deverá ser efetivado na Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial 
do Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em 
caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras 
e Licitações no dia 16 de julho de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 25 de junho de 2019.
CARLOS EDUARDO SMICELLATO

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA 
SOCIAL

DESPACHO
Edital: CHAMAMENTO PÚBLICO – 04/2019
Processo Administrativo: 18414/186749/2017
OBJETO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 – CHAMAMENTO 
PUBLICO –SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIO-
NAL DE INTERESSE SOCIAL EM TERRENO DE PROPRIEDADE DE 
PREFEITURA MUNIPAL DE GUARUJA, QUE ALIENARA AO FUNDO 
DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR – NO PROCESSO DE SUA 
INCLUSÃO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, 
CRIADO PELA LEI 11977/2009, OBJETIVANDO A VIABILIZAÇÃO 
DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA FIRMADO ENTRE A PRE-
FEITURA DE GUARUJA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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, 26 de junho de 2019.
Polliana Iamonti

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

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº.: 18299/71137/2019
Carta Convite nº.: 03/2019 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação, montagem/desmontagem, operação e ma-
nutenção de som, iluminador e gerador, para eventos realizados 
pela Secretaria de Cultura do Município de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção constantes do processo 
licitatório, e em especial a Ata da sessão pública exarada pela 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços Ge-
rais, que INABILITOU as empresas: WANDER SOM SERVIÇOS DE 
SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, RIZZIERI LOCAÇÃO E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CAPE FEIRAS EVENTOS EIRELI 
EPP e PROEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP e HABILITOU 
a empresa POTENZA SOM E LUZ & BORGES LTDA ME, a qual 
também foi classificada a Proposta.
II – Ato contínuo ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação à empresa 

POTENZA SOM E LUZ & BORGES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº. 
05.486.747/0001-15. VENCEDORA desta Carta Convite com o 
valor total de R$ 154.254,20 (cento e cinqüenta e quatro mil, 
duzentos e cinqüenta e quatro reais e vinte centavos)
III – Publique-se.

Guarujá, 26 de junho de 2019
MARCELO FELICIANO NICOLAU 
Secretário Municipal de Cultura

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº.: 18300/71137/2019
Carta Convite nº.: 04/2019 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCOS, BANHEIROS QUÍMICOS, 
TENTAS, CAMARINS, GRADES DE CONTENÇÃO E PISO ESTRU-
TURAL, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
I - À vista dos elementos de convicção constantes do processo licita-
tório, e em especial a Ata da sessão pública exarada pela Comissão 
Permanente de Licitações de Compras e Serviços Gerais, que INA-
BILITOU as empresas: WANDER SOM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 
E EVENTOS LTDA, POTENZA SOM E LUZ & BORGES LTDA ME e 
RIZZIERI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, 
e HABILITOU as empresas CAPE FEIRAS EVENTOS EIRELI EPP e 
PROEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, as quais após abertura 
das propostas tiveram, PROEX, proposta DESCLASSIFICADA e 
CAPE FEIRAS E EVENTOS, proposta CLASSIFICADA.
II – Ato contínuo ADJUDICO E HOMOLOGO a licitação à em-
presa CAPE FEIRAS EVENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 
17.332.146/0001-37. VENCEDORA desta Carta Convite com o valor 
total de R$ 152.765,00 (cento cinquenta e dois mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais)
III – Publique-se.

Guarujá, 26 de junho de 2019.
MARCELO FELICIANO NICOLAU 
Secretário Municipal de Cultura

DESPACHO
Tomada de Preços nº. 03/2019                                
Processo Administrativo: Nº 40349/140672/2015
Objeto: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E. M. PROFª 
IVONETE DA SILVA CAMARA, SITUADA Á AVENIDA LUIZ CARLOS 
ROMAZINI, Nº 18, BAIRRO JARDIM CONCEIÇÃOZINHA, DISTRI-
TO DE VICENTE DE CARVALHO, NO MUNICIPIO 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, declaro FRACASSADA 
a presente licitação.
II  - Publique-se.

Guarujá, 26 de junho de 2019.
POLLIANA IAMONTI

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

DESPACHO
Edital: Tomada de Preços nº. 01/2017
Processo Administrativo: 26014 / 38104 / 2016
Objeto: REFERENTE A OBRAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA NO ESTÁDIO MUNICIPAL 
ANTÔNIO FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO 
DE SÃO PAULO.
I - Em conformidade com a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 
Art. 53, á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, que culminaram na inexequibilidade dos atos  e  em 
atenção a Comissão Permanente de Licitações de Obras e Servi-
ços de Engenharia  suspendo o presente Edital a “SINE DIE” por 
conveniência e oportunidade.
II - Publique-se.
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Guarujá, 26 de junho de 2019.
Adilson Luiz de Jesus

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

DESPACHO
Edital: Tomada de Preços nº. 07/2019
Processo Administrativo: 37842 / 186070 / 2019
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFI-
CAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO INTERMUNICIPAL, NO 
MUNICIPIO DE GUARUJA.
I - Em conformidade com a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 
Art. 53, á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, que culminaram na inexequibilidade dos atos  e  em 
atenção a Comissão Permanente de Licitações de Obras e Servi-
ços de Engenharia  suspendo o presente Edital a “SINE DIE” por 
conveniência e oportunidade.
II - Publique-se.

Guarujá, 26 de junho de 2019.
Darnei Candido

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. : 146/2019
CARTA CONVITE Nº.: 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 2177/125763/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: CONSTRUTORA DIGIACOMO & LEVASIER ENGE-
NHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma 
parcial do prédio do CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social, sito à Rua Manoel de Brito S/Nº, Morrinhos 3, no município 
de Guarujá, Estado de São Paulo.; As despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos recursos 
consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão:
07.01
07.02
07.03
Elementos de despesa:
3.3.90.39.00 
Fonte de Recurso:
-  01 Tesouro
Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e 
fiscalizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e As-
sistência Social, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal 
nº. 8666/93; valor: R$ 61.201,68 (sessenta e um mil, duzentos e 
um reais e sessenta e oito centavos); Vigência de 03 (três) meses, 
a partir da assinatura; Data da assinatura: 14 de Maio de 2019. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. : 148/2019
CARTA CONVITE Nº.: 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 2176/125763/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: CONSTRUTORA DIGIACOMO & LEVASIER ENGE-
NHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma parcial 
do prédio do Albergue José Calherani, sito à  Rua Manoel Otero 
Rodrigues Nº 389, Jardim Boa Esperança, no município de Guarujá, 
Estado de São Paulo.; As despesas decorrentes da contratação, 
objeto desta licitação, correrão a conta dos recursos consignados 
no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 07.01; 07.02; 07.03
Elementos de despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso:
- 01 Tesouro 
Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados 

e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social, que zelará pelo fiel cumprimento das obriga-
ções assumidas pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da 
Lei Federal nº. 8666/93; valor: R$ 109.000,55 (cento e nove mil 
reais e cinquenta e cinco centavos). ; Vigência de 03 (três) meses, 
a partir da assinatura; Data da assinatura: 14 de Maio de 2019. 

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da 
Diretoria de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução 
n° 001/2018 – GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do 
Município de 25 de julho de 2018, COMUNICA que nos dias 28, 
29 e 30 de Julho de 2019, a via: Rua Estrada Alexandre Migues 
Rodrigues, trecho a Praça Ivete Vargas e a Rua Francisco Messias 
Bairro Tombo – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 16:00h 
às 01:00; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 
14811/2019.

Guarujá, 26 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 Resolu-
ção n° 001/2018 – GAB SEDECON publicada em Diário Oficial 
do Município de 25 de julho de 2018, COMUNICA que no dia 29 
de Junho de 2019, a via: Rua Manoel Mesquita da Silva, Bairro 
Pae Cará – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 19:30h 
às 01:00; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 
17183/2019.

Guarujá, 27 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 29 de Junho de 2019, a via: Rua Oscar Pereira, Jardim 
Guaiúba  – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 12:00h 
às 18:30; tudo conforme decidido no processo administrativo 
nº 16318/2019.

Guarujá, 27 de Junho de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

CULTURA

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

DEFERIDOS
Nº de ordem Total de pontos Processo OSC

1 10 17.465/2019 Instituto Cultural Educacional e Ambiental CAE
2 10 17.368/2019 Instituto Arte em Movimento Ana Zucchi
3 10 17.403/2019 Círculo de Integração Social Roda Dançante
4 10 17.404/2019 Associação Cultural Afro ketu

INDEFERIDOS
5 5 17.367/2019 Associação Folclórica Reisado Sergipano
6 4 17.370/2019 Lar Espírita Cristão Elizabeth
7 2 17.402/2019 IDE – Itapema Desenvolvendo Esperança
8 Não Pontuou 17.466/2019 APAAG

9 Não Pontuou 17.467/2019 Soc. Melhoramentos Jd. Esplanada do Castelo e 
Santana

As entidades que tiveram os projetos Deferidos deverão apresentar 
à Comissão de Seleção a documentação exigida, conforme previsto 
no item 17 do Edital 01/2019 até o dia 02/07/2019. 

 Lindaci Carvalho do Nascimento
Presidente da Comissão de Seleção

Pront. 21.231
Marcelo Nicolau

Secretário Municipal de Cultura
Pront. 21.389

ADVOCACIA GERAL

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Processo Administrativo Disciplinar nº 4.455/2016
Fordellone Sociedade de Advogados – OAB/SP 4.826
Dr. Jair de Campos Dias – OAB/SP 167.586
Processado: 
M. C. S. e S. – prontuário n.º: 5.553
M. da C. S. - prontuário n.º: 15.632
De ordem do Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 2-C, ficam os advogados acima indicados, INTIMADOS 
para que compareçam na sessão de oitiva das testemunhas da 
Administração e da Defesa, agendada para o dia 17/07/2019, às 
13h00, na Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 5º 
andar, Santa Rosa, Guarujá-SP. 

Naiara Cicconi Bianchi
Presidente da Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar 2-A

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Processo Administrativo Disciplinar nº 24.145/137739/2014.
Advogados representantes OAB/SP:
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, OAB/SP nº147.103
Dr. Eugênio Carlo Balliano Malavasi, OAB/SP nº 127.964
Advogado Asssistido:
Dr. Frederico Antonio Gracia, OAB/SP nº87.820
Considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
São Paulo acompanha o feito desde o mês de abril de 2018 por 
intermédio do Conselho Regional de Prerrogativas da 1ª Região 
(Ofício nº033/2018-CRP fls.1386), bem como considerando  o 
deferimento de vistas e extração de cópias digitais dos autos 
devidamente realizadas em 25 de junho de 2019, concedemos 
aos advogados representantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar desta publicação, para apresentação da manifestação 
pleiteada às fls. 2015. A aludida manifestação deverá ser protoco-
lada na Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 5º 
andar, Santa Rosa, Guarujá-SP. 

Fernando Parisi Zampieri
Presidente da Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar 3-C

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
COMUNICADO

RENOVAÇÃO – BOLSA DE ESTUDO
A Comissão de Bolsa de Estudos, instituída através do Decreto 
8040/2007, comunica aos alunos contemplados com Bolsa de 
Estudo Integral/UNAERP-FUNDAÇÃO FERNANDO LEE, que deverão 
comparecer ao expediente da Secretaria de Educação, sito à Av. 
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Santos Dumont, 640 – 1º andar – Bairro Santo Antônio – Guarujá, 
a partir de 01/07/2019, das 10 às 16 horas, para requerer RENO-
VAÇÃO da referida bolsa para o próximo semestre.

Guarujá, 24 de junho de 2019.
Valdiléa Silva de Moraes

COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

COMUNICADO nº 16 - SEDEL
Cadastros novos e Recadastramentos nas Creches

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer torna público 
aos senhores pais ou responsáveis que no período de 1 a 20 de 
agosto de 2019, estará recadastrando as crianças que estão na 
lista de espera dos Núcleos de Educação Infantil Municipais e nas 
Unidades Conveniadas, visando a atualização de dados e conti-
nuidade no interesse da vaga. Caso o recadastro não aconteça, 
a criança sairá automaticamente da lista de reserva, tendo que 
fazer novo cadastro. Durante este período não podem ocorrer 
novos cadastros;
Dia 25/06/2019 é o último dia para cadastros novos de crianças 
nas creches. O retorno para novos cadastros será em 03/09/19;
Para efetuar o recadastramento de 1 a 20 de agosto, os pais ou 
responsáveis deverão comparecer ao Núcleo onde aguardam a vaga 
(local que fizeram o cadastro), de segunda à sexta-feira de acordo 
com o horário administrativo da Unidade, munidos de certidão de 
nascimento da criança, comprovante de residência, comprovante 
da inscrição, além de informar a situação atual de trabalho.
Caso o RECADASTRAMENTO não seja realizado no período de 01 
a 20/08/19, a criança será retirada da lista de cadastro.

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

Gilda Maria Bressan dos Santos 
Diretoria de Planejamento e Vida Escolar

RENATO MARCELO PIETROPAOLO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARUJÁ

A Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Municipal 2.546 de 07 de julho de 
1997, Decreto Municipal nº 5714, de 28/03/2000, pelo presente 
Edital, convoca os Membros deste Conselho para a Reunião Ordi-
nária a ser realizada dia 28/06/2019 (sexta-feira), na Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Lazer localizada à Avenida Santos 
Dumont nº 640 – Santo Antônio – 1º andar / Guarujá, às quatorze 
horas em 1ª chamada e às quatorze horas e trinta minutos em 2ª 
chamada, com qualquer número de conselheiros, com a seguinte 
pauta:
1 - Assuntos do interesse do Conselho.

Guarujá, 26 de junho de 2019.
Solange P. de Andrade Batista

Presidente

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO C.M.E.
Atendendo o Art. 26, Cap. III do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Esportes, convoco os Senhores Membros deste Con-
selho para reunião ordinária a ser realizada no dia 03 de Julho de 
2019, Quarta Feira a partir das 10.00H em primeira chamada e às 
10.30H em segunda chamada no Ginásio de Esportes Marivaldo 
Fernandes – Guaibê, à Av. Santos Dumont, 420, Sto. Antônio com 
a seguinte Ordem do Dia:
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise de documentos encaminhados ao C.M.E. e direcionamento 
para soluções.
3. Assuntos gerais.

Guarujá, 26 de Junho de 2019.
Prof. Jacy A. Fernandes

Secretário Executivo do CME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - APM 
A direção da E. M. 1º de Maio serve-se do presente edital para 

convocar os membros da Associação de Pais e Mestres da E. M. 
1º de Maio para uma reunião ordinária a ser realizada ao décimo 
dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas 
em primeira chamada, e às quinze horas e trinta minutos em 
segunda chamada, em uma das dependências desta Unidade 
Ensino, situada à Avenida Adriano Dias dos Santos nº. 611 – 
Jardim Boa Esperança – Guarujá/SP, para tratar da seguinte 
ordem do dia: Prestação de Contas do 1º semestre de 2019 e  
programação das despesas previstas para as verbas da APM/
PMG-CONVÊNIO, PDDE/FNDE e RECURSOS PRÓPRIOS para o 
2º semestre de 2019.

Guarujá, 25 de junho de 2019.
Sonia Maria Bertho B. Sampaio
Diretor (a) da Unidade de Ensino

Prontuário 12.072

FINANÇAS
ERRATA

No Comunicado de Finanças nº 16/2019 de 25/06/2019, publica-
do no Diário Oficial do Município, edição 4.220 de 25/06/19, bem 
como, no Comunicado de Finanças nº 17/2019 de 26/06/2019, pu-
blicado no Diário Oficial do Município, edição 4.221 de 26/06/2019;
Onde se lê:
“Secretário de Finanças”
Leia-se:
“Secretário Interino de Finanças”

COMUNICADO N.º 001/SEFIN/2019
A Secretaria de Finanças do Município de Guarujá comunica 
aos Senhores Contribuintes que os requerimentos e documen-
tos 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 Vi-
tiello – 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 
cadastrais do imóvel, sua localização e demais dados relativos a 
obrigação tributária para com o IPTU;
3. (   ) Cópia do espelho do carnê de REFIS ou TERMO DE ACORDO 
em andamento, caso mantenha débitos negociados desta forma;
4. (   ) Cópia do documento que comprove a sua condição de 
proprietário, ou possuidor à qualquer título do imóvel objeto do 
pedido de isenção (Escritura, Registro do imóvel ou Contrato de 
compra e venda) para os casos em que o requerente não figure 
como proprietário no sistema da municipalidade;
5. (  ) Em caso de apresentação do pedido por procuração, cópia 
simples com reconhecimento de firma, ou procuração pública, 
ambas atualizadas para o ano do pedido.

EXMO. SRº. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, _____________________________________________
_____________, portador do R.G. N. º _________________ e do 
C.P.F. N. º __________________ , proprietário (a) ou compromissá-
rio (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 APRE-
SENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS 
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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 (Escri-
tura, 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 sim-
ples, 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 corres-
pondentes às finalidades citadas no estatuto. O mesmo deverá 
estar atualizado para o exercício vigente;
10. (   ) Declaração de Informações Econômico Fiscais de Pessoa 
Jurídica do último exercício financeiro – DIPJ;
11. (   ) Balanço Patrimonial do último exercício financeiro;
12. (   ) Demonstração do Resultado do último exercício financeiro;
13. (   ) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do 
exercício financeiro;
14. (   ) Notas Explicativas;
15. (   ) Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Livro 
Razão do último exercício financeiro;

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

Guarujá, _________de _________________de 
__________.

_________________________________
Assinatura

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:               
RG:

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

e Partidos Políticos inclusive suas fundações
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E 
ISENÇÃO DA TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO 2020
• AS BENESSES DEVERÃO SER REQUERIDAS MEDIANTE A 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 sim-
ples, 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 docu-
mentos 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 APRE-
SENTAÇÃO 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 ACOR-
DO em andamento, se for o caso (Demonstrativo dos exercícios 
parcelados e quantidades de parcelas);
3. (  ) Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS 
(comprovante de recebimento de proventos de aposentadoria ou 
pensão previdenciária) ou Demonstrativo de Crédito de Benefícios 
(extrato do banco específico do benefício) até o limite de 5 (cinco) 
salários mínimos. OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EXTRATO OU SALDO 
DE CONTA BANCÁRIA;
4. (   ) Cópia do comprovante de sua condição de proprietário 
(Escritura, Registro do imóvel ou Contrato de compra e venda);
5. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 
e 2018/2019);
6. (   ) Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) referentes aos 2 (dois) exercícios anteriores (2017/2018 
e 2018/2019) do cônjuge (em caso de casamento sob o regime 
de comunhão total, parcial de bens ou convivência marital);  
7. (   ) Cópia do Título de Eleitor e CPF/CIC; 
8. (   ) Cópia do CPF do cônjuge (em caso de casamento sob o 
regime de comunhão total ou parcial de bens);
9. (   ) Cópia do RG ou documento que comprove ter idade igual 
ou superior a 65 anos.;
10. () Cópia (frente e verso) da Conta de Luz recente;
11. () Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (Somente 
para apartamentos);
12. ()  Cópia da certidão de casamento;
13. ()  Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório em 
caso de estado civil “marital”; 
14. (   )  Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  
certidão de averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação 
em caso de estado civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (  )  Se for viúvo (a), posterior à compra do imóvel onde reside, 
apresentar xerox da certidão de óbito do (a) falecido (a);
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular 
simples com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas 
para o ano do pedido ou ainda certidão de procuração atualizada 
emitida pelo cartório.

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, __________________________________________
____________________, estado civil ________________, 
portador do R.G. N. º _____________________ e do C.P.F. N. 
º ________________________, venho requerer a concessão 
de isenção do Imposto Territorial e Predial Urbano deste Municí-
pio 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.
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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 decla-
rações, aqui constantes, podem implicar em sanção penal prevista 
no artigo 299 do Código Penal.
Processo anterior n. º:  _______________________________
Te le fones  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 APRESEN-
TAÇÃO 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 APRE-
SENTAÇÃO 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 par-
celados 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 sim-
ples 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 
cadastrado nesta P.M.G. sob o n. º _____________________. 
Venho requerer a concessão de isenção do imposto predial deste 
município, para o exercício de 2020, conforme artigos 197, 200, 
201 e 209 da Lei Complementar Nº 038 de 24 de Dezembro de 
1997, alterada pela Lei Complementar Nº 070/2003.
Processo anterior n. º:  _______________________________
Telefone para contato 1: ______________________________
Telefone para contato 2: ______________________________
E-mail  1: _________________________________________
E-mail 2: _________________________________________
Nestes termos
Pede deferimento

Guarujá, _________de _________________de 
__________.

_________________________________
Assinatura do Requerente

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

Guarujá, _____de ____________ de 2019.
__________________________

NOME:       
RG:

Portadores de Deficiência (Física ou Mental)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ISENÇÃO 2020
• A ISENÇÃO SÓ PODERÁ SER REQUERIDA MEDIANTE A APRE-
SENTAÇÃO 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 par-
celados 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 (Escri-
tura, 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.;
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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 (So-
mente para apartamentos);
11. (   ) Declaração médica atestando a incapacidade para o exercício 
de atividade laborativa com CID, (portadores de deficiência física);
12. ()  Cópia da certidão de casamento;
13.  (   ) Cópia da certidão de união estável emitida pelo cartório 
em caso de estado civil “marital”; 
14. (   ) Cópia da audiência de conciliação, instrução e julgamento,  
certidão de averbação ou sentença  e partilha dos bens da separação 
em caso de estado civil “separado (a) ou divorciado (a) ”;
15. (   )  Se for viúvo (a), após a compra do imóvel onde reside, 
apresentar xerox da certidão de óbito do cônjuge falecido;
16. (   ) No caso de procuração, a mesma deverá ser particular 
simples com reconhecimento de firma ou pública, ambas atualizadas 
para o ano do pedido ou  ainda certidão de procuração atualizada 
emitida pelo cartório. 

EXMO. SR º. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Eu, ________________________________________
__________________, estado civil ________________, 
portador do R.G. N. º _________________ e do C.P.F. N. º 
__________________,
 Venho requerer a concessão de isenção do Imposto Terri-
torial 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 Com-
plementar 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 decla-
rações, 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 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
Portaria nº 006/2019 - SEMAM

DR. SIDNEI ARANHA, Presidente do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições legais e, 
Considerando o disposto no artigo 243 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Guarujá.
Considerando o disposto no artigo 16 do ato das Disposições 
Transitórias da Lei Orgânica do Município de Guarujá;
Considerando o disposto nos artigos 13 a 25 da Lei Municipal n° 
3.306 de 20 de janeiro de 2006. 
Considerando o disposto no artigo 18, inciso IV, V, VI, VII, VIII e IX da 
Lei Municipal n° 3.306 de 20 de janeiro de 2006, que regulamenta 
e quantifica as vagas destinadas às instituições que podem compor 
o Conselho, que são:  
a) 01 (uma) Instituição Representativa de Pescadores; 
b) 01 (uma) Instituição Representativa do Ensino Superior; 
c) 01 (uma) Instituição Representativa dos Sindicatos; 
d) 01 (uma) Instituição Representativa de Associações Comerciais 
ou Industriais de Guarujá; 
e) 01 (uma) Instituição Representativa de Associações de Bairro, 
com comprovada atuação de no mínimo de 2 (dois) anos;
f) 03 (três) Instituições Representativas de ONG’s Ambientais, 
com sede ou atuação comprovada, de no mínimo 2 (dois) anos 
no Município de Guarujá.
Considerando a não apresentação de indicações por parte de 
alguns segmentos governamentais e não-governamentais dentro 
do prazo estabelecido através da Portaria n.º 004/2019 - SEMAM, 
emitida em 14 de Junho de 2019;
Considerando a importância da completude dos representantes do 
COMDEMA para dar prosseguimento as discussões e aprovação 
de pautas ligadas ao meio ambiente, dentro da legalidade;
COMUNICAMOS a dilação do prazo até o dia 15.07.2019, para a 
realização das inscrições gratuitas e cadastramento das instituições 
interessadas em integrar o COMDEMA.
Os documentos a serem apresentados, de forma obrigatória, no 
ato do credenciamento, são os seguintes:
1- Relatório das Atividades do Último Biênio e/ou Comprovação 
de Atuação na Cidade, por no mínimo 2 anos;
2- Estatuto Social e suas alterações;
3- Ata de Fundação;
4- Ata de Eleição e/ou posse da atual diretoria;
5- Oficio com Requerimento de Cadastramento e indicação de 
titularidade e suplência, endereçado ao presidente do COMDEMA.
O cadastramento deverá ser realizado na Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente- SEMAM, no horário das 10 h às 12h e das 14h30 
às 16h30, na Avenida Santos Dumont n° 640 - 2° andar- sala 
31 - Santo Antônio, Guarujá/SP. Não há previsão de ampliação do 
prazo de inscrição.
As instituições que forem habilitadas comporão o Cadastro Geral 
de Instituições Ambientalistas- CAGIA, de acordo com os Anexos I 
e II desta Portaria podendo, assim, participar do processo eleitoral 
dos membros do COMDEMA.

Guarujá, 25 de Junho de 2019.
SIDNEI ARANHA

Presidente do COMDEMA
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Secretário Executivo do COMDEMA 

ANEXO I
CAGIA (Cadastro Geral das Instituições Ambientalistas) - COMDEMA
Nome da Instituição: ________________________________
Documentos necessários:
1- Relatório das Atividades do Último Biênio e/ou Comprovação 
de Atuação na Cidade, por no mínimo 2 anos;
2- Estatuto Social e suas alterações;

3- Ata de Fundação;
4- Ata de Eleição e/ou posse da atual diretoria;
5- Oficio com Requerimento de Cadastramento e indicação de 
titularidade e suplência, endereçado ao presidente do COMDEMA.
O cadastramento será gratuito e, somente efetuado na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente- SEMAM, no horário das 10 h às 12h 
e das 14h30 às 16h30, na Avenida Santos Dumont n° 640 - 2° 
andar- sala 31 - Santo Antônio, Guarujá/SP. 

ANEXO II
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO 

CAGIA (Cadastro Geral das Instituições Ambientalistas)  - COM-
DEMA

Recebi nesta data a inscrição da entidade supracitada sob o n°____ 
para compor o Cadastramento Geral das Instituições Ambientalistas 
(CAGIA) onde, após análise  e deferimento da documentação, poderá 
participar do processo eleitoral do COMDEMA.   

Guarujá, ___ de _________ de 20__.
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Secretário Executivo - COMDEMA
Prontuário n.º 14.445

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE ÉTICA DE 2019 DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ 
Ficam convocados os MEMBROS TITULARES da Comissão de Ética 
de Enfermagem da Prefeitura Municipal do Guarujá a comparecer 
na sala de reuniões da Vigilância em Saúde, situada a Avenida 
Leomil 518, Centro, Guarujá – SP, dia 28/06/2019 das 09h às 
17h para participarem da Reunião 6ª Ordinária da Comissão de 
Ética de 2019, onde será deliberado sobre a seguinte ordem do dia:
1. Leitura e aprovação da Ata anterior.
2. Análise e deliberações das denúncias pendentes de 2018, con-
siderando critérios de gravidades dos fatos.
3. Pendências de pautas anteriores, elaboração do regimento Interno 
da CEE e discussão sobre processos em andamentos.
4. Oitivas referentes os dos procedimentos sindicantes 02/2019 
e 03/2018.
5. Recebimento de denúncias e sugestões das 9h às 12h.
6. Projeto CEE itinerante.
7. Assuntos gerais.

Guarujá, 25 de junho de 2019.
Enfermeira Monica Confessor Castilho

Presidente 
Comissão de ética Enfermagem 

Gestão 2018 – 2021
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DIÁRIO OFICIAL DE

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

RESOLVE:
I – DEFERIR os benefícios de que tratam os artigos 162 e 164 da Lei Complementar n° 179 de 21 
de fevereiro de 2015, aos servidores abaixo relacionados, nos períodos descritos:

PORTARIA PROCESSO 
INTERNO PRONT NOME BENEFÍCIO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO
FIM DO 

BENEFÍCIO ÓRGÃO

935/2019 349/2016 15986 MARCELO GENTIL AUXÍLIO-DOENÇA 18/06/19 11/09/19 SEDEL
936/2019 91/2017 11422 LUIZ ROBERTO AUGUSTO AUXÍLIO-DOENÇA 15/06/19 13/12/19 SEDEL
937/2019 672/2017 19235 VANIA CRISTINA FRANCA DE JESUS DOS ANJOS AUXÍLIO-DOENÇA 23/06/19 14/08/19 SEDEL
938/2019 704/2017 6871 URIEMA CORREA AUXÍLIO-DOENÇA 23/06/19 31/08/19 SESAU
939/2019 158/2018 11206 MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA 16/06/19 15/08/19 ADM
940/2019 179/2018 12637 MARIA JOSE DE CASTRO TAVARES AUXÍLIO-DOENÇA 23/06/19 23/08/19 SESAU
941/2019 876/2018 15632 MARCOS DA CONCEIÇÃO SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 21/06/19 16/12/19 SESAU
942/2019 879/2018 10592 VANIA MARIA BRANDAO VASCONCELOS AUXÍLIO-DOENÇA 13/06/19 09/09/19 SEDEL
943/2019 91/2019 11120 ANA LUCIA LAURINDO DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 21/06/19 11/08/19 SESAU
944/2019 102/2019 20621 CRISTIANE BARRETO DE SOUZA PINHEIRO AUXÍLIO-DOENÇA 25/06/19 22/08/19 SEDEL
945/2019 116/2019 17889 MARIA DO CARMO VAZ COSTA AUXÍLIO-DOENÇA 19/06/19 16/08/19 SEDEL
946/2019 174/2019 11264 FATIMA LIMA DE SOUSA AUXÍLIO-DOENÇA 21/06/19 18/08/19 SEDEL
947/2019 176/2019 14440 MARIA CLARA DE SOUZA MACHADO AUXÍLIO-DOENÇA 15/06/19 12/08/19 SESAU
948/2019 250/2019 7987 NEUSA MARIA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 21/06/19 14/09/19 SEDEL
949/2019 296/2019 16870 ALESSANDRA CANTUARIA DE SOUZA AUXÍLIO-DOENÇA 18/06/19 15/08/19 SESAU
950/2019 526/2019 18954 DECIO DE QUEIROZ TELLES FILHO AUXÍLIO-DOENÇA 02/04/19 21/04/19 SESAU
951/2019 543/2019 14439 LILIANA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 02/06/19 19/07/19 SESAU
952/2019 563/2019 7260 MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATOS AUXÍLIO-DOENÇA 10/06/19 27/07/19 SEDEL
953/2019 575/2019 7920 VENCESLINA SANT’ ANA AUXÍLIO-DOENÇA 20/06/19 17/09/19 SEDEL
954/2019 578/2019 21106 MARIA FERNANDA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 07/06/19 21/06/19 SEDEAS

955/2019 537/2019 20370 ROBERTA LOPES RODRIGUES SALÁRIO 
MATERNIDADE 28/05/2019 24/09/2019 SEDEL

956/2019 557/2019 16818 ERICA MARIA BATISTA BARACHO SALÁRIO 
MATERNIDADE 31/05/2019 27/09/2019 SESAU

II – CANCELAR o benefício de que trata o artigo 162 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro 
de 2015, a servidora abaixo relacionada:

PORTARIA PROCESSO
INTERNO PRONT. NOME BENEFÍCIO FIM DO BENEFÍCIO ÓRGÃO

957/2019 714/2017 20772 MARILIA CANABATE AUXÍLIO DOENÇA 30/04/2019 SEDEL

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

Guarujá, 26 de junho de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

fb.com/prefeitura.guaruja
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