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Guarujá investe progressivamente 
na Educação Especial

PÁGINAs 6 e 7

Quadro de profissionais 
se aprimora e aumenta 
a cada ano. Entre 2014 
e 2019, o crescimento 
foi de 30%. Grande 
salto ocorreu de 2017 
para cá, quando o 
número de profissionais 
voltados à Educação 
Especial subiu 
21,6%. Atualmente, 
são 289 pessoas, 
entre professores, 
intérpretes, instrutores 
e estagiários

INCLUSÃO

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINA 3

Agenda traz stand up e 
música no fim de semana

ATRAÇÕES CULTURAIS
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Caec em Ação totaliza 3.610 
atendimentos no Isabel Ortega

21ª edição do evento aconteceu no último sábado (31), no bairro Santa Rosa

CIDADANIA

Aliando atividades edu-
cacionais, esportivas, 
de cidadania, saúde e 

lazer, a 21ª edição do Projeto 
Caec em Ação, registrou um 
total de 3.610 atendimentos, 
no último sábado (31), no Cen-
tro de Atividades Educacionais 
e Comunitárias (Caec) Isabel 
Ortega de Souza. O evento é 
uma realização da Secretaria 
de Educação, Esporte e Lazer 
de Guarujá.  

O Caec em Ação acontece 
desde 2017, geralmente, uma 
vez ao mês, em um dos sete cen-
tros distribuídos pela Cidade. 
Com a edição do último sábado, 
o projeto da Prefeitura já con-
tabiliza 73.401 atendimentos. 

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Salada tricolor, arroz, feijão, estrogonofe de 
frango, batata palha, banana e suco de caju

Salada mista simples, arroz, feijão, 
picado misto, abobrinha aromática, 
banana e suco de pêssego

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

Entre as atividades esportivas, 
houve campeonato de natação e 
apresentação de hidroginástica, 
com a participação dos alunos.

Já entre os atendimentos, fo-
ram realizados aferição de pres-

restaurante

menu

popularR$
 1

ECONOMIA

expediente

Guarujá
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DO MUNICÍPIO DE

Conteúdo produzido pela Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura de Guarujá. 

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

DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro

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

Jornalista responsável 
Tadeu Ferreira Jr. • MTb. 40.227  
Projeto gráfico e diagramação 
Diego Rubido
Impressão Gráfica Diário do Litoral     
Tiragem 10 mil exemplares

UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34

Primeira aula tem sala lotada na Casa 
dos Conselhos, em Vicente de Carvalho

Programação do 
Caminhão do Peixe

Expediente 
alterado

PERSONAL ORGANIZER

A aula da primeira turma 
do curso gratuito de Personal 
Organizer, promovido pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Relações Sociais, 
realizada na Casa dos Con-
selhos, foi um sucesso. Os 
15 inscritos compareceram. 
Entre eles estava ‘seo’ Jorge 
Mattos, de 57 anos, morador 
do bairro Prainha. Ele soube 
do curso por um amigo e deci-
diu ampliar o conhecimento e 
aperfeiçoar o que já costuma 

fazer em casa. 
“Gostei muito da aula inau-

gural e me identifiquei com o 
curso, tanto para a vida pessoal 
como profissionalmente, pois 
o curso pode me proporcionar 
a organização da minha casa 
e me dar a chance de ajudar 
outras pessoas”

As aulas são ministradas 
pela Personal Organizer Mey 
Silva, formada por Priscila Sa-
boya, do programa ‘É De Casa’, 
da Rede Globo. 

são arterial, testes de glicemia, 
informações sobre Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs), orientações sobre do-
enças transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypti (dengue, 

chikungunya e zika), entrega de 
materiais informativos; testes 
de visão e manutenção de ócu-
los (parceria com a Ótica Diniz); 
cortes de cabelo; manicure; ma-
quiagem (parceria com a Mary 
Kay); informações do serviço da 
Casa CAI; emissão de carteira 
de trabalho e Cartão Sus, entre 
outros serviços.

Houve ainda a seletiva 
da modalidade ‘dança’, do 2º 
Festival de Talentos da Sedel 
(Festal), além de oferta de ser-
viços de bem-estar em saúde 
da Casa do Educador e expo-
sição de animais empalhados 
e jogos lúdicos, com a equipe 
do Grupo de Reabilitação de 
Animais Marinhos (Gremar). 

O Caminhão do Peixe per-
corre os bairros de Guarujá 
oferecendo pescados a preços 
mais acessíveis. Desta segun-
da (9) até quinta-feira (12), o 
serviço atenderá os bairros 
Santa Rosa, Enseada, Jardim 
Progresso, Jardim Boa Espe-
rança e a Praça 14 Bis, em Vi-
cente de Carvalho. 

Na segunda-feira (9), a Vigilância Sanitária (Avenida Leomil 
518, altos, Centro) terá seu expediente alterado para manutenção 
preventiva no telhado da instituição. O atendimento à população 
ocorrerá, excepcionalmente, das 13 às 17 horas. Mais informações 
no telefone 3355-1929.

Segunda-feira (9)
10 às 17 horas - Praça 14 Bis, em Vicente de 
Carvalho (em frente ao camelódromo). No local, 
acontece também a Feira de Agricultura Familiar 
Terça-feira (10)
9 às 12 horas – Ao lado do Supermercado 
Extra (Jardim Progresso)
14 às 17 horas – Cruzamento das ruas Mario 
Daige com Alvorada (Jardim Boa Esperança)

Quarta-feira (11)
9 às 17 horas – Cruzamento das ruas Acre com 
Plínio de Carvalho Pinto (Enseada). No local, 
acontece também a Feira de Agricultura Familiar

Quinta- feira (12)
9 às 12 horas - Em frente à Casa de Material 
Para Construção Couto (Rua Adelino Cardoso, 
64 - Santa Rosa)

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Stand up e música são opções para 
o fim de semana em Guarujá

Restaurante Popular é entregue totalmente reformado à população

LAZER

De segunda a sexta-feira, o equipamento fornece 850 refeições a R$ 1,00

SANTO ANTÔNIO

MÚSICA NO MIRANTE

MUSEU FORTALEZA DA BARRA GRANDE

(Rua Morro do Maluf, 417 – Enseada)

(Rua Messias Borges, 380 – Santa Cruz dos Navegantes)

Música, pôr do sol e uma vista de 
tirar o fôlego. É o projeto Música no 
Mirante, que apresenta música ins-
trumental, aos sábados e domingos, 
a partir das 17 horas. 

Aberto para visitação – De terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas; sábado, 
das 10 às 16 horas e domingo, das 9 às 15 horas. 
Entrada gratuita.

ARTESANATO NA PRAÇA

Todos os sábados, a partir das 16h30, nos seguintes locais:
Praça Mário da Silva (Barra Funda) 
Praça das Bandeiras (Pitangueiras) 
Praça 14 Bis (Vicente de Carvalho) 

TEATRO PROCÓPIO FERREIRA 
(Avenida Dom Pedro I, 350 – Tejereba)

Stand Up com Victor Sarro - Domingo (8), às 21 horas
Contando suas experiências e desastres pessoais, o humorista Victor Sarro 
traz para Guarujá o espetáculo ‘Tô Brincando’, que anima o público com 
sarcasmo e interatividade. Victor Sarro é integrante do primeiro grupo de 
comédia do país, o ‘Comédia em Pé’. Já participou dos programas ‘Encontro 
com Fátima Bernardes’, ‘Esquenta’ e ‘Altas Horas’, também esteve em qua-
dros no ‘Fantástico’ e na MTV. Classificação: 16 anos. Ingressos: R$ 40,00 
(inteira) R$ 20,00 (meia). Pontos de venda: Loja Periferia (R. Alameda das 
Margaridas, 759 – Jardim Primavera), Loja Brabo Style (Av. Tancredo Neves, 
854 – Cachoeira) e na bilheteria do Teatro Municipal Procópio Ferreira.

‘Terça Insana’ - Sexta (6) às 21 horas e Sábado (7) às 20 horas
O renomado espetáculo ‘Terça Insana’ estará em cartaz neste fim de semana, 
em Guarujá. O projeto, criado e dirigido pela atriz Grace Gianoukas, estreou em 
São Paulo, em 2001, convidando humoristas para contracenar com humor adulto 
contemporâneo. Em Guarujá, o espetáculo contará com Grace Gianoukas, Roberto 
Camargo e Mila Ribeiro. Classificação: 16 anos. Os ingressos estão à venda na 
bilheteria do teatro e custam R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia) R$ 40 e 1 kg de ali-
mento não-perecível, destinado para o Fundo Social de Solidariedade (solidário).

Após um período fechado 
para reforma, a Prefeitura de 
Guarujá por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento e As-
sistência Social (Sedeas), rea-
briu as portas do Restaurante 
Popular do Santo Antônio (Ala-
meda das Violetas, 330 - Santo 
Antônio), na última sexta-feira 
(30). O almoço de reinaugu-
ração contou com cardápio 
especial e música ao vivo.

O equipamento fornece dia-
riamente 850 refeições ao custo 
de R$ 1,00, sendo 50 gratuitas 
para crianças de até 5 anos e 11 

meses, e outras 70 destinadas 
aos encaminhamentos da rede 
socioassistencial. O atendimen-
to é de segunda a sexta-feira, das 
10h30 às 14 horas. 

O cardápio é elaborado 
por uma nutricionista e inclui 
uma alimentação saudável e 
balanceada. Inaugurado em 
2009, o equipamento, o segun-
do construído em Guarujá, é, 
atualmente, administrado pela 
Associação Casa Raoni.

APROVAÇÃO
Na fila, moradores de rua, 

trabalhadores, aposentados e 
crianças, aproveitaram para 
almoçar e confraternizar. A 
aposentada Marinalva Rocha 
dos Santos, que estava acom-
panhada do marido Dalvino 
Carlos dos Santos, demonstrou 
satisfação com a reabertura do 
local. “Fico feliz com o retor-
no do restaurante, pois além 
da refeição é um momento de 
convivência”, ressaltou.

Para a professora Tamires Fer-
reira, a proximidade com o local 
de trabalho faz toda a diferença. 
“É bem mais prático vir almoçar 

aqui, a comida é muito boa e evita 
trazer marmita”, afirmou a edu-
cadora. Já o jovem Murilo Alves 
disse que a reinauguração veio 

na hora certa. “É uma ajuda para 
aqueles que passam necessidade 
e que, muitas vezes, não têm o 
que comer”, comentou.
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

L   E   I     N.º     4.681.
(Projeto de Lei n.º 101/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Denomina Jovanir Novais dos Santos, o logradouro 

que especifica e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de agosto de 
2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica denominado Jovanir Novais dos Santos, a atual Travessa 172, 
no Bairro de Morrinhos I, na Cidade de Guarujá, código de logradouro n.º 
06576-5.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta das dotações próprias, afetas ao Poder Executivo.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 28 de agosto de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 24747/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 28.08.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.682.
(Projeto de Lei n.º 113/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Denomina Rubens Marchi (Beca), o logradouro 

que especifica e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de agosto de 
2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica denominado Rubens Marchi (Beca), a atual Avenida IV, no Bairro 
da Vila Júlia, na Cidade de Guarujá, código de logradouro n.º 03030-9.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta das dotações próprias, afetas ao Poder Executivo.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 28 de agosto de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 24748/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 28.08.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.683.
(Projeto de Lei n.º 078/2019)

(Vereador Antonio Fidalgo Salgado Neto)
“Autoriza o Poder Executivo a implantar ações preventivas 

de combate à depressão em adolescentes nas escolas 
do Município de Guarujá e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara 
Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de agosto de 
2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica autorizado o Poder Executivo a implantar ações preventivas nas 
escolas, visando o combate à depressão e ao suicídio entre os adolescentes.
Art. 2.º Os educadores se desejarem poderão participar de curso de forma-
ção e/ou requalificação sobre o assunto para lidar adequadamente com 
o tema. As escolas poderão fazer parcerias com instituições públicas e/
ou privadas para promover ações como palestras, workshops e outros 
instrumentos de capacitação.
Art. 3.º Caberá às instituições escolares promover encontros com as 
famílias para inseri-las no debate.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 29 de agosto de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 24745/98/2019.
Registrada no Livro Competente 

“GAB”, em 29.08.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.067/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribui-
ções que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
EXONERAR a Srª MARIA CAROLINA FRANCO FLAQUER, do cargo de 
provimento em comissão, símbolo DAS-4, de Assessor de Ouvidoria, a 
partir de 06/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 05 de setembro de 2019.

PREFEITO
Ouvidor Geral do Município

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 05.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos 
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 1067/2019.-
VÁLTER  SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; e,

R E S O L VE:
EXONERAR, a pedido o Sr. ANTONIO HENRIQUES  F. DE ALMEIDA, Pront 
nº 14.593,  do cargo de provimento em comissão, símbolo DAS-2, de 
Secretário Municipal Adjunto de Saúde, a partir de 05/09/2019.  

Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 05 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/eso
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 05.09.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Municipal de Administração – ADM, convoca o candidato abaixo 
relacionado, aprovado em Concurso Público Edital nº.001/2018 – AS-
SISTENTE ADMINISTRATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e 
suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Administrativo 
Nº.4965/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
107º. 018130  HUMBERTO SILVA LANA

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a saber: 10, 11 e 12/09/2019 (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 Antô-
nio – Guarujá, sendo que nos dias 10 e 12/09/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 
09h às 11h., e no dia 11/09/2019 (4ª. feira), das 14h às 16h, para início 
ao processo admissional.

Guarujá, 05 de setembro de 2019.
Rachel Silva de Vasconcelos Souza

Diretora Interina de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

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 – ODONTÓLOGO – LEI 
COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que foi 
decidido no Processo Administrativo Nº.24337/2019 – SESAU:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
1º. 045820  ROMMER FABIANO MONT-MORENCY ROSADO VIEIRA

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a saber: 10, 11 e 12/09/2019 (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 Antô-
nio – Guarujá, sendo que nos dias 10 e 12/09/2019 (3ª. E 5ª. feira) das 
09h às 11h, e no dia 11/09/2019 (4ª. feira) das 14h às 16h, para início 
ao processo admissional.

Guarujá, 04 de setembro de 2019.
Rachel Silva de Vasconcelos de Souza
Diretora Interina de Gestão de Pessoas

ADM GP

DESPACHO
Processo Administrativo n.º: 111867/3418/2019
Pregão Presencial nº 42/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
escolar – fretamento contínuo – destinados ao transporte de alunos da 
Rede Estadual de Ensino do Município de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, 
de acordo com a aprovação dos documentos técnicos exigidos no pregão 
em tela e considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir 
e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome da 
empresa abaixo, conforme readequação de preços:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR TOTAL

01 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
R$ 685.888,00

(seiscentos e oitenta e cinco mil 
oitocentos e oitenta e oito reais)

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

Guarujá, 05 de Setembro de 2019.
RENATO MARCELO PIETROPAOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DESPACHO
Processo Administrativo nº 3196/942/2019
Pregão Presencial n.º 36/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos psicotrópicos, 
para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá – Bloco 4 19.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, 
de acordo com a aprovação dos documentos técnicos exigidos no pregão 
em tela conforme relatório constante nos autos do processo e conside-
rando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, 
torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA 
(75% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
R$ 0,189

(cento e oitenta e nove milésimos 
de real)

02 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 0,033
(trinta e três milésimos de real)

04 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 0,179

(cento e setenta e nove milésimos 
de real)

05 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2,00
(dois reais)

07 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 0,099
(noventa e nove milésimos de real)

09 EMS S/A
R$ 0,517

(quinhentos e dezessete 
milésimos de real)

10 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
R$ 1,79

(um real e setenta e nove 
centavos)

11 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA R$ 0,07
(sete centavos)

12 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 0,214
(duzentos e quatorze milésimos 

de real)

13 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,19
(dezenove centavos)

14 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 5,51

(cinco reais e cinquenta e um 
centavos)

15 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
R$ 1,10

(um real e dez centavos)

16 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,109
(cento e nove milésimos de real)

17 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,099
(noventa e nove milésimos de real)

19 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 2,00
(dois reais)

20 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 0,108
(cento e oito milésimos de real)
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21 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 3,15
(três reais e quinze centavos)

22 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 3,34

(três reais e trinta e quatro 
centavos)

23 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 7,00
(sete reais)

24 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
R$ 0,065

(sessenta e cinco milésimos 
de real)

25 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 0,129

(cento e vinte e nove milésimos 
de real)

26 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 2,19
(dois reais e dezenove centavos)

27 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 0,174

(cento e setenta e quatro 
milésimos de real)

28 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA R$ 1,03
(um real e três centavos)

29 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 4,60
(quatro reais e sessenta centavos)

30 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,27
(vinte e sete centavos)

32 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,74
(setenta e quatro centavos)

33 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
R$ 0,343

(trezentos e quarenta e três 
milésimos de real)

34 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 9,04
(nove reais e quatro centavos)

35 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
R$ 2,62

(dois reais e sessenta e dois 
centavos)

36 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 3,31
(três reais e trinta e um centavos)

37 DROGAFONTE LTDA R$ 1,27
(um real e vinte e sete centavos)

38 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 6,00
(seis reais)

41 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
R$ 1,64

(um real e sessenta e quatro 
centavos)

42 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 0,103
(cento e três milésimos de real)

43 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,108
(cento e oito milésimos de real)

44 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
R$ 0,123

(cento e vinte e três milésimos 
de real)

45 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 0,099
(noventa e nove milésimos de real)

47 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 3,00
(três reais)

COTA RESERVADA PARA MEI/ME/EPP 
(25% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
– EIRELI

R$ 0,256
(duzentos e cinquenta e seis milésimos de real)

02 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,11
(onze centavos)

04 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,195
(cento e noventa e cinco milésimos de real)

05 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,405
(quatrocentos e cinco milésimos de real)

07 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,28
(vinte e oito centavos)

09 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,568
(quinhentos e sessenta e oito milésimos de real)

10 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 4,00
(quatro reais)

11 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,086
(oitenta e seis milésimos de real)

12 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,234
(duzentos e trinta e quatro milésimos de real)

13 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,209
(duzentos e nove milésimos de real)

14 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 6,02
(seis reais e dois centavos)

15 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 1,14
(um real e quatorze centavos )

16 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,11
(onze centavos)

17 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,11
(onze centavos)

19 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 2,46
(dois reais e quarenta e seis centavos)

20 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
R$ 0,11

(onze centavos)

21 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 3,67
(três reais e sessenta e sete centavos)

22 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 4,80
(quatro reais e oitenta centavos)

23 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 11,20
(onze reais e vinte centavos)

24 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 0,064
(sessenta e quatro milésimos de real)

25 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,12
(doze centavos)

26 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 3,67
(três reais e sessenta e sete centavos)

27 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,22
(vinte e dois centavos)

28 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 1,152
(um real e cento e cinquenta e dois milésimos 

de real)

29 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 6,15
(seis reais e quinze centavos)

30 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,31
(trinta e um centavos)

32 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,69
(sessenta e nove centavos)

33 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,369
(trezentos e sessenta e nove milésimos de real)

34 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 8,11
(oito reais e onze centavos)

35 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 2,944
(dois reais e novecentos e quarenta e quatro 

milésimos de real)

36 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 4,48
(quatro reais e quarenta e oito centavos)

37 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,44
(um real e quarenta e quatro centavos)

38 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 8,00
(oito reais)

41 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 1,92
(um real e noventa e dois centavos)

42 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,115
(cento e quinze milésimos de real)

43 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 0,173
(cento e setenta e três milésimos de real)

44 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 0,173
(cento e setenta e três milésimos de real)

45 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – EIRELI

R$ 0,14
(quatorze centavos)

47 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES 
- EIRELI

R$ 3,328
(três reais e trezentos e vinte e oito milésimos 

de real)

PROPOSTA INTEGRAL (100% DO QUANTITATIVO) 
ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO
03 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 

FARMACEUTICOS LTDA
R$ 1,863

(um real e oitocentos e sessenta e três 
milésimos de real)

06 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 9,45
(nove reais e quarenta e cinco centavos)

08 CIAMED – DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

R$ 0,317 
(trezentos e dezessete milésimos de real)

18
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

R$ 0,577
(quinhentos e setenta e sete milésimos 

de real)
31 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS – EIRELI
R$ 74,037

(setenta e quatro reais e trinta e sete 
milésimos de real)

39 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA

R$ 1.264,00
(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais)

II – Item 46: DESERTO;
III – Item 40: FRACASSADO;
IV – Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;
V – Publique-se.

Guarujá, 28 de Agosto de 2019
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Processo Administrativo nº 33921/26/2018
Pregão Presencial nº 43/2019
Objeto: Aquisição de veículos para compor a Frota Oficial do Município 
de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, 
considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o 
certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do item à seguinte empresa:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI

R$ 57.000,00
(cinquenta e sete mil reais)

 

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

Guarujá, 20 de agosto de 2019.
HASSEN AHMAD HAMMOUD

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

DESPACHO
Processo Administrativo n.º: 1402/26/2019
Pregão Pregão nº 44/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tintas e materiais diversos 
para pintura, para atender as Secretariais do Município de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, 
de acordo com a aprovação das amostras exigidas no pregão em tela e 
considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o 
certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome da empresa 
abaixo, conforme readequação de preços:

LOTE 01 
ADJUDICATÁRIA: H. S. COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

Item Valor Unitário
01 R$ 48,81 (quarenta e oito reais e oitenta e um centavos)
02 R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos)
03 R$ 54,83 (cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
04 R$ 9,09 (nove reais e nove centavos)
05 R$ 68,28 (sessenta e oito reais e vinte e oito centavos)
06 R$ 60,47 (sessenta reais e quarenta e sete centavos)
07 R$ 60,61 (sessenta reais e sessenta e um centavos)
08 R$ 57,95 (cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
09 R$ 64,15 (sessenta e quatro reais e quinze centavos)
10 R$ 67,64 (sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
11 R$ 67,78 (sessenta e sete reais e setenta e oito centavos)
12 R$ 73,42 (setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
13 R$ 74,89 (setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
14 R$ 168,57 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
15 R$ 148,23 cento e quarenta e oito reais e vinte e três centavos)
16 R$ 173,95 (cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)
17 R$ 186,71 (cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos)
18 R$ 210,09 (duzentos e dez reais e nove centavos)
19 R$ 195,85 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
20 R$ 258,49 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
21 R$ 292,61 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos)
22 R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos)
23 R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos)
24 R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos)
25 R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos)

LOTE 02
ADJUDICATÁRIA: H. S. COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI

01 R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos)
02 R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos)
03 R$ 0,95 (noventa e cinco centavos)
04 R$ 0,50 (cinquenta centavos)
05 R$ 0,50 (cinquenta centavos)
06 R$ 0,50 (cinquenta centavos)
07 R$ 0,50 (cinquenta centavos)
08 R$ 0,50 (cinquenta centavos)
09 R$ 0,80 (oitenta centavos)
10 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
11 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
12 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
13 R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos)
14 R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos)
15 R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
16 R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos)
17 R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos)
18 R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos)
19 R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos)
20 R$ 11,00 (onze reais)
21 R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos)
22 R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos)
23 R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos)
24 R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos)
25 R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)
26 R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos)
27 R$ 45,35 (quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
28 R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos)
29 R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos)
30 R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Guarujá, 03 de setembro de 2019.
HASSEN AHMAD HAMMOUD

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
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Guarujá investe e aumenta quadro de profissionais da Educação Especial em 30%

Repasses a entidades 
assistenciais 
aumentam 61%

Resultado considera período entre 2014 e 2019. Grande salto ocorreu de 2017 para cá, quando o número de profissionais aumentou 21,6%. Ao mesmo tempo, a demanda de alunos entre 2014 e 2019 cresceu 28,9% 

INCLUSÃO

Os números comprovam: 
Guarujá investe progres-
sivamente para oferecer 

um trabalho de excelência no 
Atendimento Educacional Es-
pecializado. Em 2019, o Muni-
cípio mantém 289 profi ssionais 
dedicados à atenção de estu-
dantes com defi ciência, núme-
ro 30% maior que o de cinco 
anos atrás. Em 2014, eram 223, 
entre professores, intérpretes, 
instrutores e estagiários.

Nesse sentido, o grande sal-
to de investimento em recursos 
humanos ocorreu entre 2017 
para 2019: só nesse período, o 
quadro de profi ssionais foi re-
forçado em 21,6%, mais de dois 
terços de todo o crescimento 
percebido desde 2014.

O Município investiu e mante-
ve a capacidade de atendimento 
sem a perda de qualidade, mesmo 
diante do aumento da demanda de 
alunos, que, entre 2014 e 2019, su-
biu 28,2%. Eram 782 alunos assis-
tidos em 2014 e, em 2019, são 1002. 
Atualmente, a média é de pratica-
mente um profi ssional para pouco 
mais de três estudantes.

Porém, quando se fala em 
escola inclusiva, o foco não é 
exatamente oferecer um aten-
dimento estritamente individu-
alizado. Pelo contrário: a ideia 
é proporcionar a oportunidade 
de o aluno ser assistido por um 
corpo multidisciplinar, dentro 
de suas necessidades específi -
cas, mas num ambiente o mais 
universalizado possível.

“Um atendimento exclusi-
vo não estimularia o estudante 
a conquistar sua autonomia. O 
correto é acolher e caminhar 
junto a essa criança ou a esse jo-
vem. Trabalhar suas limitações 
e expandir suas possibilidades 
de desenvolvimento”, explica 
a professora, coordenadora de 
Educação Especial da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel).

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DE

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DEESPECIAL

EDUCAÇÃO

Nos últimos dois anos e 
meio, a Prefeitura de Guaru-
já também ampliou o atendi-
mento prestado na Educação 
Especial por meio de convênios 
com entidades. Isso foi possível 
devido ao investimento reali-
zado pela Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer (Sedel), 
que aumentou em 61,09%, na 
comparação entre 2016 e 2019. 
Para se ter uma ideia, em 2016, 
os convênios somavam um to-
tal de R$ 1,8 milhão anual. Em 
2019, os valores aplicados pela 
Sedel chegam a R$ 2,9 milhões. 

O investimento é gradativo 
e crescente: em 2018, já havia 
sido elevado a R$ 2,5 milhões, 
o que, num comparativo com 
2016, já representava um au-
mento de 38%. Se comparar-
mos os recursos de 2018 com 
os repassados em 2019, o in-
cremento nesse montante é 
de 17% a mais repassado às 
entidades conveniadas.

Entre essas conveniadas, 
estão a Associação dos Pais e 
Amigos do Autista de Guarujá 

(APAAG), a Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional (APAE), 
o Centro de Recuperação de 
Paralisia Infantil e Cerebral de 
Guarujá (CRPI), o Lar das Mo-
ças Cegas e o Instituto Evolu-
ção. “São entidades respeitadas 
e que prestam atendimento de 
excelência. Todas seguem nor-
mas rígidas, sob supervisão da 
Administração Municipal”, des-
taca o secretário de Educação.

Depois de receber o repas-
se, as entidades fi cam obriga-
das a prestar contas à Sedel, 
como forma de garantir a 
transparência e responsabili-
dade com os recursos públicos. 
Há uma comissão de avaliação, 
que tem entre suas atribuições 
o controle das contas, o mo-
nitoramento da execução do 
plano de trabalho pactuado e a 
realização de visitas periódicas 
às entidades. Ao fi nal de cada 
exercício, o Município emite 
um parecer conclusivo, nos 
termos das instruções norma-
tivas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE/SP).

TURNO E CONTRATURNO
Segundo ela, a educação 

especial perpassa todo o pro-
cesso educacional. Por isso a 
necessidade de ser uma escola 
inclusiva, com todos envolvidos 
no desenvolvimento do educan-
do. Assim, o Município oferece 
atendimento no turno de aula, 
com o professor de Educação 
Especial, e atendimento espe-
cializado no contraturno, em sa-
las de recursos multifuncionais.

PROFISSIONAIS
O atual quadro de profi ssio-

nais da Educação Especial em 
Guarujá conta com professores 
especializados no atendimento 
educacional em Sala de Recur-
sos Multifuncionais (SRM) e em 
sala de aula, professor de apoio 
inclusivo, estagiários, intérpre-
tes de Libras e instrutores de 
Libras.

Para ter uma ideia, Guaru-
já é a única cidade da Baixada 
Santista com instrutores para o 
ensino de Libras – Língua Bra-
sileira de Sinais. Pouca gente 

sabe, mas a Libras é, reconhe-
cidamente, a segunda língua 
ofi cial do Brasil. A primeira é 
a língua portuguesa.

OTIMIZAÇÃO
Outro diferencial implantado 

em Guarujá, a partir de 2018, foi 
o melhor aproveitamento dos 
professores de SRM, que antes 
trabalhavam 16 horas/aula por 
semana, e passaram a atuar 20 
horas/aula por semana.

“Isso trouxe um ganho signi-
fi cativo para a rede municipal. 
Com um redesenho fi nanceiro, 
conseguimos otimizar recursos, 
ampliando o atendimento sem 
precisar fazer novas contrata-
ções”, destacou o vice-prefeito e 
secretário de Educação, Esporte 
e Lazer de Guarujá.

A rede municipal de Guarujá 
conta, ainda, com uma equi-
pe técnica multidisciplinar de 
apoio pedagógico composta por 
sete psicólogos, quatro psicope-
dagogos, um assistente social, 
um fonoaudiólogo, e um coor-
denador técnico.

Outros avanços na Educação Especial
MAIS CAPACITAÇÕES 

Programa Diversa
Permite que a Prefeitura amplie diversas ações, como a capacitação de 
profissionais. Neste aspecto, a Sedel está em vias de realizar parceria com 
o Instituto Rodrigo Mendes, para implantação do Programa Diversa, que visa 
incentivar a prática educacional inclusiva consistente e transformá-las em 
fonte de referência, por meio da troca de experiências. 
   
Projeto “Brincadeiras Musicais
Os kits da dupla musical infantil Palavra Cantada também são outra forma 
de incentivo ao trabalho dos profissionais da Educação Especial. O material, 
composto por livros, CDs e DVDs, visa promover o ensino musical na sala de 
aula, recurso que aprimora os benefícios aos alunos. 

Libras
Quatro turmas formadas no curso Básico de Libras nível 1, oferecido pela 
Prefeitura com instrutores de Libras da Sedel.

Sala de Recursos
Aumento de 16 para 20 horas (por turno) nas salas de recursos.

Eventos
Pelo terceiro ano consecutivo, mantém o apoio à Caminhada da Síndrome 
de Down e Autismo, que movimenta centenas de pessoas em prol da 
conscientização do tema. 

Transporte
A APAE tem seis veículos, o Lar das Moças Cegas conta com dois carros e 
outros cinco para uso das escolas municipais e estaduais.

DEMANDA
Historicamente, a maior demanda da Educação Especial de 

Guarujá são os alunos com transtorno do espectro autista. Em 
2019, a rede municipal atende 568 autistas, o que corresponde 
a 57% de toda essa demanda.

Estudantes com defi ciência intelectual respondem por 15% 
do universo atendido (154 alunos). Os que possuem mais de um 
tipo de defi ciência são 105 (10,6%). Há, ainda, 43 alunos com 
defi ciência auditiva (4,3%); 41 com paralisia cerebral (4,1%); 
35 com Síndrome de Down (3,5%); 33 com defi ciência física 
(3,2%) e 23 com defi ciência visual (2,3%).

Além disso, o Município dispõe, ainda, de atendimento 
a domicílio, nos casos solicitados pelo médico ao estudante 
impedido de frequentar a escola por graves problemas de saú-
de. Atualmente, são assistidos dois casos nessas condições, 
sendo um com deficiência intelectual e agravamentos por 
causa do diabetes, e outro de deficiência física degenerativa. 
“Nossa meta é atender todos os estudantes com deficiência e 
oferecer uma escola inclusiva e de alta qualidade”, salientou 
o titular da Sedel.

Para se ter uma ideia, em 2016, os 
convênios somavam R$ 1,8 milhão 
anual. Em 2019, os valores aplicados 
pela Sedel chegam a R$ 2,9 milhões

Fotos H
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Estudantes com defi ciência intelectual respondem por 15% do universo atendido (154 alunos). 
Os que possuem mais de um tipo de defi ciência são 105 (10,6%)
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Guarujá investe e aumenta quadro de profissionais da Educação Especial em 30%

Repasses a entidades 
assistenciais 
aumentam 61%

Resultado considera período entre 2014 e 2019. Grande salto ocorreu de 2017 para cá, quando o número de profissionais aumentou 21,6%. Ao mesmo tempo, a demanda de alunos entre 2014 e 2019 cresceu 28,9% 

INCLUSÃO

Os números comprovam: 
Guarujá investe progres-
sivamente para oferecer 

um trabalho de excelência no 
Atendimento Educacional Es-
pecializado. Em 2019, o Muni-
cípio mantém 289 profi ssionais 
dedicados à atenção de estu-
dantes com defi ciência, núme-
ro 30% maior que o de cinco 
anos atrás. Em 2014, eram 223, 
entre professores, intérpretes, 
instrutores e estagiários.

Nesse sentido, o grande sal-
to de investimento em recursos 
humanos ocorreu entre 2017 
para 2019: só nesse período, o 
quadro de profi ssionais foi re-
forçado em 21,6%, mais de dois 
terços de todo o crescimento 
percebido desde 2014.

O Município investiu e mante-
ve a capacidade de atendimento 
sem a perda de qualidade, mesmo 
diante do aumento da demanda de 
alunos, que, entre 2014 e 2019, su-
biu 28,2%. Eram 782 alunos assis-
tidos em 2014 e, em 2019, são 1002. 
Atualmente, a média é de pratica-
mente um profi ssional para pouco 
mais de três estudantes.

Porém, quando se fala em 
escola inclusiva, o foco não é 
exatamente oferecer um aten-
dimento estritamente individu-
alizado. Pelo contrário: a ideia 
é proporcionar a oportunidade 
de o aluno ser assistido por um 
corpo multidisciplinar, dentro 
de suas necessidades específi -
cas, mas num ambiente o mais 
universalizado possível.

“Um atendimento exclusi-
vo não estimularia o estudante 
a conquistar sua autonomia. O 
correto é acolher e caminhar 
junto a essa criança ou a esse jo-
vem. Trabalhar suas limitações 
e expandir suas possibilidades 
de desenvolvimento”, explica 
a professora, coordenadora de 
Educação Especial da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel).

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DE

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DEESPECIAL

EDUCAÇÃO

Nos últimos dois anos e 
meio, a Prefeitura de Guaru-
já também ampliou o atendi-
mento prestado na Educação 
Especial por meio de convênios 
com entidades. Isso foi possível 
devido ao investimento reali-
zado pela Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer (Sedel), 
que aumentou em 61,09%, na 
comparação entre 2016 e 2019. 
Para se ter uma ideia, em 2016, 
os convênios somavam um to-
tal de R$ 1,8 milhão anual. Em 
2019, os valores aplicados pela 
Sedel chegam a R$ 2,9 milhões. 

O investimento é gradativo 
e crescente: em 2018, já havia 
sido elevado a R$ 2,5 milhões, 
o que, num comparativo com 
2016, já representava um au-
mento de 38%. Se comparar-
mos os recursos de 2018 com 
os repassados em 2019, o in-
cremento nesse montante é 
de 17% a mais repassado às 
entidades conveniadas.

Entre essas conveniadas, 
estão a Associação dos Pais e 
Amigos do Autista de Guarujá 

(APAAG), a Associação de Pais e 
Amigos do Excepcional (APAE), 
o Centro de Recuperação de 
Paralisia Infantil e Cerebral de 
Guarujá (CRPI), o Lar das Mo-
ças Cegas e o Instituto Evolu-
ção. “São entidades respeitadas 
e que prestam atendimento de 
excelência. Todas seguem nor-
mas rígidas, sob supervisão da 
Administração Municipal”, des-
taca o secretário de Educação.

Depois de receber o repas-
se, as entidades fi cam obriga-
das a prestar contas à Sedel, 
como forma de garantir a 
transparência e responsabili-
dade com os recursos públicos. 
Há uma comissão de avaliação, 
que tem entre suas atribuições 
o controle das contas, o mo-
nitoramento da execução do 
plano de trabalho pactuado e a 
realização de visitas periódicas 
às entidades. Ao fi nal de cada 
exercício, o Município emite 
um parecer conclusivo, nos 
termos das instruções norma-
tivas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE/SP).

TURNO E CONTRATURNO
Segundo ela, a educação 

especial perpassa todo o pro-
cesso educacional. Por isso a 
necessidade de ser uma escola 
inclusiva, com todos envolvidos 
no desenvolvimento do educan-
do. Assim, o Município oferece 
atendimento no turno de aula, 
com o professor de Educação 
Especial, e atendimento espe-
cializado no contraturno, em sa-
las de recursos multifuncionais.

PROFISSIONAIS
O atual quadro de profi ssio-

nais da Educação Especial em 
Guarujá conta com professores 
especializados no atendimento 
educacional em Sala de Recur-
sos Multifuncionais (SRM) e em 
sala de aula, professor de apoio 
inclusivo, estagiários, intérpre-
tes de Libras e instrutores de 
Libras.

Para ter uma ideia, Guaru-
já é a única cidade da Baixada 
Santista com instrutores para o 
ensino de Libras – Língua Bra-
sileira de Sinais. Pouca gente 

sabe, mas a Libras é, reconhe-
cidamente, a segunda língua 
ofi cial do Brasil. A primeira é 
a língua portuguesa.

OTIMIZAÇÃO
Outro diferencial implantado 

em Guarujá, a partir de 2018, foi 
o melhor aproveitamento dos 
professores de SRM, que antes 
trabalhavam 16 horas/aula por 
semana, e passaram a atuar 20 
horas/aula por semana.

“Isso trouxe um ganho signi-
fi cativo para a rede municipal. 
Com um redesenho fi nanceiro, 
conseguimos otimizar recursos, 
ampliando o atendimento sem 
precisar fazer novas contrata-
ções”, destacou o vice-prefeito e 
secretário de Educação, Esporte 
e Lazer de Guarujá.

A rede municipal de Guarujá 
conta, ainda, com uma equi-
pe técnica multidisciplinar de 
apoio pedagógico composta por 
sete psicólogos, quatro psicope-
dagogos, um assistente social, 
um fonoaudiólogo, e um coor-
denador técnico.

Outros avanços na Educação Especial
MAIS CAPACITAÇÕES 

Programa Diversa
Permite que a Prefeitura amplie diversas ações, como a capacitação de 
profissionais. Neste aspecto, a Sedel está em vias de realizar parceria com 
o Instituto Rodrigo Mendes, para implantação do Programa Diversa, que visa 
incentivar a prática educacional inclusiva consistente e transformá-las em 
fonte de referência, por meio da troca de experiências. 
   
Projeto “Brincadeiras Musicais
Os kits da dupla musical infantil Palavra Cantada também são outra forma 
de incentivo ao trabalho dos profissionais da Educação Especial. O material, 
composto por livros, CDs e DVDs, visa promover o ensino musical na sala de 
aula, recurso que aprimora os benefícios aos alunos. 

Libras
Quatro turmas formadas no curso Básico de Libras nível 1, oferecido pela 
Prefeitura com instrutores de Libras da Sedel.

Sala de Recursos
Aumento de 16 para 20 horas (por turno) nas salas de recursos.

Eventos
Pelo terceiro ano consecutivo, mantém o apoio à Caminhada da Síndrome 
de Down e Autismo, que movimenta centenas de pessoas em prol da 
conscientização do tema. 

Transporte
A APAE tem seis veículos, o Lar das Moças Cegas conta com dois carros e 
outros cinco para uso das escolas municipais e estaduais.

DEMANDA
Historicamente, a maior demanda da Educação Especial de 

Guarujá são os alunos com transtorno do espectro autista. Em 
2019, a rede municipal atende 568 autistas, o que corresponde 
a 57% de toda essa demanda.

Estudantes com defi ciência intelectual respondem por 15% 
do universo atendido (154 alunos). Os que possuem mais de um 
tipo de defi ciência são 105 (10,6%). Há, ainda, 43 alunos com 
defi ciência auditiva (4,3%); 41 com paralisia cerebral (4,1%); 
35 com Síndrome de Down (3,5%); 33 com defi ciência física 
(3,2%) e 23 com defi ciência visual (2,3%).

Além disso, o Município dispõe, ainda, de atendimento 
a domicílio, nos casos solicitados pelo médico ao estudante 
impedido de frequentar a escola por graves problemas de saú-
de. Atualmente, são assistidos dois casos nessas condições, 
sendo um com deficiência intelectual e agravamentos por 
causa do diabetes, e outro de deficiência física degenerativa. 
“Nossa meta é atender todos os estudantes com deficiência e 
oferecer uma escola inclusiva e de alta qualidade”, salientou 
o titular da Sedel.

Para se ter uma ideia, em 2016, os 
convênios somavam R$ 1,8 milhão 
anual. Em 2019, os valores aplicados 
pela Sedel chegam a R$ 2,9 milhões
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Estudantes com defi ciência intelectual respondem por 15% do universo atendido (154 alunos). 
Os que possuem mais de um tipo de defi ciência são 105 (10,6%)
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COMUNICADO AOS SERVIDORES
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA 

FINS DE CTC – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secre-
taria Municipal de Administração, esclarece à quem possa interessar que 
o INSS não faz mais o atendimento presencial em suas unidades, para 
fins de emissão da CTC, o atendimento este que está sendo realizado à 
distância através do site “MEU INSS” (https://meu.inss.gov.br/central/#/) 
ou através do telefone “135”.
O comparecimento presencial para eventual comprovação, será efetuado 
através dos meios de comunicação fornecidos pelo INSS.
Diante disto, quando o servidor for requerer junto à Prefeitura Municipal de 
Guarujá documentação com a finalidade de atender pendências perante ao 
INSS relativas aos pedidos de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição 
junto ao órgão, obrigatoriamente deverá ser anexado ao requerimento do 
servidor o CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS solicitado por aquele Instituto.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 19 de agosto de 2019.
ROGÉRIO LIMA NETTO

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2018 T.A.01
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32710/186070/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: TETO CONSTRUTORA S/A
OBJETO: Construção de pista de skate no entorno do Estádio Municipal 
Antônio Fernandes, no Município de Guarujá, Estado de São Paulo. Resol-
vem as partes prorrogar o prazo do cronograma físico-financeiro por mais 
240 (duzentos e quarenta) dias, conforme justificativas e parecer jurídico 
constante no processo administrativo nº 773/210590/2019, nos termos 
do que dispõe o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8666/93.
Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fisca-
lizados, em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Obras, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93; Data da 
Assinatura: 26/07/2019.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 82/2017 TA 03
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15893/178239/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTEN-
ÇÃO LTDA EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção pre-
ventiva e corretiva dos elevadores do Paço Raphael Vitiello, Paço Moacir 
dos Santos Filho, Fórum de Guarujá, Teatro Procópio Ferreira, Estádio 
Municipal Antônio Fernandes e CAPS II, do Município de Guarujá. Resolvem 
as partes prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 
20/09/2019, findo em 20/09/2020, mantendo o mesmo valor de R$ 
65.065,44 (Sessenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos), conforme justificativas contantes às fls 159, 159 verso 
e parecer jurídico às fls nº 294 constantes no processo administrativo 
nº 15893/178239/2018 nos termos do que dispõem o artigo 57, IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, correndo as despesas por conta das dotações 
orçamentárias vigentes:
Órgão:
04.01  Advocacia Geral do Município
06.01  Secretaria Municipal de Administração
09.01  Secretaria Municipal de Cultura
12.01  Secretaria Municipal de Educação e Esporte Lazer
16.01  Secretaria Municipal de Saúde
Elemento da Despesa:
3.3.90.39.00
Os serviços ora prorrogados serão diretamente fiscalizados, em todas as 
suas fases, Secretaria Municipal de Administração, através do fiscal Sr. Luiz 
Fernando do Nascimento - prontuário: 13.785, pela Advocacia Geral do 
Município/AGM, através da fiscal Srª Cristiane Gonçalves da Silva – pron-
tuário: 13.868, pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 
através do fiscal Sr. André Luiz Barbosa da Silva – prontuário: 12.518 e 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através da fiscal Srª Maria José Lima 
Rodrigues – prontuário: 11.515, na forma prevista no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8666/93, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA. Data da Assinatura: 12/07/2019.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção da EM “1º de Maio” serve-se do presente edital para convocar 
os membros do Conselho de Escola para a reunião extraordinária a ser 
realizada ao décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 16 horas, em 1ª chamada, e às 16 horas e trinta minutos em 
2ª chamada, nas dependências desta Unidade Escolar, situada à Avenida 
Adriano Dias dos Santos, 611 – Jardim Boa Esperança, Guarujá SP, para 
tratar da seguinte ordem do dia: 
• Normas escolares e atividades para arrecadação de recursos próprios 
para APM.

Guarujá, 05 de setembro de 2019.
SONIA MARIA BERTHO B. SAMPAIO

Diretor (a) da Unidade de Ensino - Prontuário: 12.072

Portaria nº 33/2019 - SEDEL
“Dispõe sobre homologação do Projeto Político Pedagógico 
das Escolas Municipais, Escolas Particulares de Educação 

Infantil e Núcleos de Educação Infantil Conveniados”
O Secretário de Educação, Esporte e Lazer, nos termos do artigo 12 da Lei 
nº 3.435 de 30/03/2007, homologa os seguintes Projetos Políticos Peda-
gógicos das Escolas Municipais, Escolas Particulares de Educação Infantil 
e Núcleos de Educação Infantil Conveniados, referentes ao ano de 2019:
• ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II: 
E.M 1° De Maio
• ESCOLAS PARTICULARES: 
Escola de Educação Infantil Nova Era
Escola de Educação Infantil Fernandes Lima

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,

05 de setembro de 2019.
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E PORTUÁRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL nº 05/2019
Processo Administrativo: 20658/2017
OBJETO: CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO AERÓDROMO CIVIL METROPOLITANO DE GUARUJÁ, DELEGADO 
PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
I – Com fundamento nos elementos de convicção que instruem o processo 
licitatório, fica suspensa ‘sine die’ a sessão de recebimento de envelopes 
que iria ocorrer aos 10/09/2019, às 9h30;
II – Publique-se e comunique-se.

Guarujá, 05 de setembro de 2019.
Gustavo Martins Rondini

Presidente da Comissão de Licitação

SAÚDE
PORTARIA Nº 19/2019 - SESAU

VITOR HUGO A. CANASIRO, Secretário Municipal de Saúde, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei;                  
Considerando o disposto no Memorando nº 033/2018. De 27 de agosto 
de 2018, da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Termos de Cola-
boração Firmados com o Terceiro Setor, e no Memorando nº 091, de 03 de 
setembro de 2019, da Diretoria de Atenção Básica e Especialidades – DABE;
Considerando os procedimentos que terão por objeto o Monitoramento 
e Avaliação dos Termos Pactuados celebrados entre Organização da 
Sociedade Civil e da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o Art. 2º da Portaria SESAU nº 022, de 03 de abril de 
2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata o artigo 
antecedente será composta pelos seguintes membros, sob a presidência 
da primeira nomeada:
1. Jamile Cristina Favero Santos – prontuário nº 12.288.
2. Tereza Neuman Veras Pinto Pires – prontuário nº 10.404. (NR)
3. Marion Sanches Lino Botteon - prontuário nº 21.491. (NR)
4. Lisandra Cabral Teixeira – prontuário nº 15.581. (NR)
5. Rafael Garcia Morcillo Junior – prontuário nº 18.361.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

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

Prefeitura Municipal de Guarujá, 03 de setembro de 2019.
VITOR HUGO S. CANASIRO

Secretario Municipal de Saúde

ADVOCACIA GERAL
PORTARIA AGM Nº 68/2019

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais 
nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março de 2013, 
alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 16.606/2019, para apurar os fatos 
descritos na representação encaminhada pela Advocacia Geral do Município, 
relativos ao processo judicial 0138718-26.2013.8.26.0000 da Vara da Cível.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 17 de julho de 2019.

Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

   
PORTARIA AGM Nº 69/2019

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais 
nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março de 2013, 
alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 16623/2019, para apurar os 
fatos descritos na representação encaminhada pela Advocacia Geral do 
Município, relativos ao Processo judicial nº 0010894-82.2002.8.26.0093 
(Proc. 4.644/09-1) da Vara da Fazenda.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 24 de julho de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM Nº 70/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais 
nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março de 2013, 
alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 16612/2019, para apurar os 
fatos descritos na representação encaminhada pela Advocacia Geral do 
Município, relativos ao Processo judicial nº 0012128-39.1998.8.26.0223 
(990.10245694-3) da Vara da Fazenda.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 24 de julho de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM Nº 71/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais 
nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março de 2013, 
alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º 17039/2019, para apurar os fatos 
descritos na representação encaminhada pela Diretoria de Patrimônio, 
relativos à eventual responsabilidade funcional, em razão do furto de 02 
(duas) Bombas à vácuo ½ HP GNATUS (Patrimônios nº 32.153 e 32.154) 
no “Centro de Especialidades Odontológicas” ocorrido em 21/05/2016 de 
madrugada e 17/01/2018 às 07:21 horas, conforme os B.Os nº 4347/2016 
e 461/2018 respectivamente. 

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 24 de julho de 2019
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM N.º: 73/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto Municipal 
n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto n.º:10.594, 
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de 11 de outubro de 2013.
RESOLVE:

INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo Administrativo 
Disciplinar, sob o n.º:19.104/58303/2017, pelo Rito ORDINARIO, para 
apurar os fatos narrados nos mencionados autos, em face dos servidores 
J.F.N, prontuário nº4.850 e S.R.S.P., prontuário nº 14.416, lotados na SE-
SAU, pois consta dos Autos que o servidor S.R.S.P, teria sido autuado por 
infração de trânsito por conduzir veículo municipal com placa “inelegível” 
ou com pouca “visibilidade”. A suposta infração teria sido cometida por 
um veículo oficial da PMG, um FORD/FIESTA, de placas EOB-6737, prefixo 
704, na Rodovia SP 348, km 077 e 430 metros sentido sul, no Município 
de Itapeva/SP, por volta das 16:45 do dia 20/04/2017. Consta dos autos 
que o servidor processado após comunicado da infração NÃO autorizou o 
desconto em folha de pagamento, por supostamente sua chefia imediata 
ter ciência do problema com as placas do veículo.
Consta ainda dos autos, que o servidor J.F.N., chefe do condutor do veículo, 
não tomou as medidas necessárias no sentido de sanar os problemas com 
as placas da viatura, contribuindo, em tese, com o fato que culminou com 
infração lavrada contra a Municipalidade.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta dos servidores se 
enquadram para fins disciplinares no artigo 439, incisos I, IV, VIII e XX; c/c 
artigo 450, inciso III, parágrafo 3º, letra “c”, todos da Lei Complementar 
Municipal nº135/2012.
ROL DE TESTEMUNHAS:
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
prontuário nº13.798

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 26 de Julho de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM N.º: 74/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto Municipal 
n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto n.º:10.594, 
de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo Administrativo 
Disciplinar, sob o n.º: 8953/942/2018, pelo Rito ORDINARIO, para apurar 
os fatos narrados nos mencionados autos, em face da servidora M. da G. 
P., prontuário nº 10.940, lotada na SESAU, pois consta dos Autos que a 
mencionada servidora teria supostamente se negado a cumprir carga horária 
estipulada em Lei. Consta ainda que apesar da disponibilização de outros 
horários para cumprimento da jornada, a referida servidora, continuou des-
cumprindo sua carga horária e ordem emanada de superiores hierárquicos. 
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta da servidora se 
enquadra para fins disciplinares nos artigos 439, incisos II, III, VI e X; c/c 
442, inciso III, V, e XXIII, c/c artigo 450, III, §3º, letra “c”, todos da Lei 
Complementar Municipal nº135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 1º de agosto de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM Nº 75/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais 
nº 12.147/17 e do Decreto nº 10.312/2013 de 14 de março de 2013, 
alterado pelo Decreto nº. 10.594 de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 16614/2019, para apurar os 
fatos descritos na representação encaminhada pela Advocacia Geral do 
Município, relativos ao Processo judicial nº 9098116-49.2004.8.26.0000 
(991.04.009079-6) da 1ª Vara Cível.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 02 de agosto de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

PORTARIA AGM N.º: 76/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar 
Municipal n.º: 135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto Municipal 

n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto n.º:10.594, 
de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo Administrativo 
Disciplinar, sob o n.º: 8954/942/2018 pelo Rito ORDINARIO, para apurar 
os fatos narrados nos mencionados autos, em face da servidora C. P. A., 
prontuário nº 15.567, lotada na SESAU, pois consta dos Autos que a men-
cionada servidora teria supostamente se negado a cumprir carga horária 
estipulada em Lei. Consta ainda que apesar da disponibilização de outros 
horários para cumprimento da jornada, a referida servidora, continuou des-
cumprindo sua carga horária e ordem emanada de superiores hierárquicos. 
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta da servidora se 
enquadra para fins disciplinares nos artigos 439, incisos II, III, VI e X; c/c 
442, inciso III, V, e XXIII, c/c artigo 450, III, §3º, letra “c”, todos da Lei 
Complementar Municipal nº135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 02 de agosto de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM Nº 77/2019
GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS, ADVOGADO GERAL DO MU-
NICÍPIO INTERINO, usando de suas atribuições legais, nos termos do 
Decreto Municipal nº 12.147/17, do Decreto Municipal nº 10.312/2013 
de 14 de março de 2013, alterado pelo Decreto Municipal nº. 10.594 de 
11 de outubro de 2013 e Portaria nº 934/2019.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos do artigo 549 da Lei Complementar n.º 135/2012, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA sob n.º: 16.602/2019, para apurar os 
fatos descritos na representação encaminhada pela Advocacia Geral do 
Município, relativos ao processo judicial 0150863-95.2005.8.26.0000 
(994.05.150863-5) da 5ª Vara da Cível.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 05 de agosto de 2019.

GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS
Advogado Geral do Município Interino

PORTARIA AGM N.º: 79/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, 
usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar 
Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto Municipal 
n.º: 10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto n.º:10.594, 
de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553, 554, inciso III, e 568 todos 
da Lei Complementar Municipal n.º: 135/2012, de 05 de abril de 2012, 
Processo Administrativo Disciplinar, sob o n.º: 17326/167951/2016, 
pelo rito ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos mencionados 
autos, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, às fls. 03, 
em face da servidora pública municipal M. R. de C., prontuário n.º: 19.043, 
auxiliar de serviços gerais, pois segundo consta nos autos, a servidora 
processada, vem apresentando frequência irregular na unidade de ensi-
no que trabalhava, conforme documentos de fls. 59/61. No relatório de 
afastamento às fls. 59/61, consta no período de 23.10.15 a 21.09.16, 
160 (cento e sessenta) faltas injustificadas que ultrapassam mais de 60 
(sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses. Ade-
mais, a servidora continuou faltando, constando no período de outubro de 
2016 a setembro de 2017, 24 (vinte e quatro) dias de faltas, no período 
de outubro de 2017 a setembro de 2018 as faltas totalizam 36 (trinta e 
seis) dias e de outubro de 2018 ao primeiro bimestre de 2019, constam 
23 (vinte e três) faltas injustificadas. A servidora além de não ter exercido 
suas atividades profissionais nos referidos períodos, ainda, não justificou 
suas ausências nos termos dos artigos 314ss, bem como não observou 
aos deveres funcionais estabelecido no art. 439, incisos I e II, todos do 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarujá. 
Em tese, os fatos relatados caracterizam condutas faltosas da servidora, 
quais sejam, desídia e inassiduidade habitual, enquadrados para fins admi-
nistrativos e disciplinares no art. 450, § 4º “d” e “g”, art. 453, I e art. 442, 
inc. III, todos da Lei Complementar nº 135/12. 
Rol de Testemunha da Administração:
- Silvia Cardoso Brazolin.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 06 de Agosto de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

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 07 de Setembro de 2019, a via: Rua da Nova 
esquina com Rua da Paz, Bairro Paecará  – estará bloqueada ao tráfego 
de veículos das 13:00 às 19:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 24439/2019.

Guarujá, 05 de Setembro 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 08 de Setembro de 2019, as vias: Avenida 
Miguel Stefano, entre a Rua Silvio Daige à Rua Venezuela - Bairro Enseada  
– estarão bloqueadas ao tráfego de veículos das 06:30 às 11:30; tudo 
conforme decidido no processo administrativo nº 25997/2019.

Guarujá, 05 de Setembro 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 08 de Setembro de 2019, a via: Avenida 
Luiz Gama do nº 206 ao nº 749, Bairro Paecará  – estará bloqueada ao 
tráfego de veículos das 15:00 às 20:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 24854/2019.

Guarujá, 05 de Setembro 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 07 de Setembro de 2019, a via: Av. Ademar 
de Barros nº 85 - Bairro Vila Santo Antônio – estará bloqueada ao tráfego 
de veículos das 08:00 às 22:00; tudo conforme decidido no processo 
administrativo nº 22347/2019.

Guarujá, 05 de Setembro de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
ATA DE REUNIÃO

GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 12.687/2018
ESTUDOS DA VIABILIDADE DE AUMENTO DA 

ALÍQUOTA PATRONAL E REGULAMENTAÇÃO DA BASE 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DEMAIS MEDIDAS
QUE VISEM AO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 
reuniram-se nas dependências da sala de reuniões do Gabinete do Prefeito 
no Paço Municipal Moacir dos Santos Filho da Prefeitura de Guarujá, nesta 
cidade de Guarujá, às 15h00 (quinze horas), em cumprimento aos disposi-
tivos do Decreto nº 12.687/2018, institui Grupo de Trabalho para estudos 
da viabilidade de aumento da alíquota patronal e regulamentação da base 
de contribuição previdenciária e demais medidas que visem ao equacio-
namento do déficit atuarial, os representantes da Prefeitura Municipal de 
Guarujá (alínea ‘a’, inc. I, art. 2º, combinado com o PU, art. 2º do Decreto 
12.687/2018): Gilberto Venâncio Alves (Secretário Municipal de Coordenação 
Governamental e Assuntos Estratégicos), Edson Domingos Prieto Alvarez 
(Coordenador I), William Lancellotti (Secretário Adjunto de Administração), 
Marcelo Tadeu do Nascimento (Advogado Geral do Município); e os repre-
sentantes da Guarujá Previdência: Diretor Presidente da Autarquia (alínea 
‘a’, inc. II, art. 2º do Decreto 12.687/2018): Everton Sant’ana; Conselho de 
Administração (alínea ‘b’, inc. II, art. 2º do Decreto 12.687/2018): Fábio Renato 
Aguetoni Marques (Presidente do Conselho de Administração), Fernando 
Luiz Ventura (Vice Presidente), Edler Antonio da Silva (Secretário Geral), e 
Alexandre Santos de Brito; e, Conselho Fiscal: Darci Pereira de Macedo e Luís 
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Fernando Scalzitti Fioretti. Ausências justificadas: Secretário Municipal de 
Administração (substituído pelo Secretário Adjunto), Secretário Municipal de 
Finanças e Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. Designado para 
secretariar os trabalhos, o Secretário Geral do Conselho de Administração 
Edler Antonio da Silva. Assuntos discutidos e encaminhamentos de ações: 
1) Transferência da responsabilidade total do pagamento de auxílio-doença 
e de salário-maternidade para os entes públicos: essa medida elegida na 
reunião anterior como imediata e prioritária, terá discussão sobre proposta de 
minuta de projeto de lei complementar na próxima reunião, que contemple as 
necessidades de alterações de dispositivos legais nas Leis Complementares 
135/2012 e 179/2015, referentes a esses benefícios previdenciários e a 
licença para tratamento de saúde, inclusive por acidente do trabalho ou 
doença ocupacional, e, licença maternidade e ao adotante. Fica adotada, a 
fim de dar celeridade à análise, a dinâmica de relatoria da minuta de projeto 
de lei complementar sob responsabilidade da Advocacia Geral do Município, 
com apontamentos iniciais feitos pelo Conselho de Administração, onde o 
Secretário Geral do Colegiado encaminhará os apontamentos iniciais por 
e-mail à AGM para revisão e submissão a esse grupo de trabalho na próxima 
reunião. 2) Censo Previdenciário: considerando que os dados cadastrais dos 
segurados do RPPS precisam ser atualizados com informações qualitativas 
e quantitativas individualizadas, conforme apontamentos atuariais anteriores, 
será feita a contratação de empresa especializada para realização do Censo 
Previdenciário e alinhamento das informações em todos os sistemas de 
dados do Município, independentemente das linguagens dos softwares 
e hardwares, possibilitando cálculo atuarial preciso, de forma a levantar 
informações de todas as premissas e identificar com clareza a situação 
atuarial do RPPS e medidas para estabelecimento do equilíbrio financeiro 
e atuarial. A Administração Pública já abriu o processo administrativo nº 
26.567/2018 para início da contratação e elaboração do Termo de Re-
ferência pela Autarquia Guarujá Previdência. Após realização do Censo 
Previdenciário, será estabelecido cronograma de atualização dos dados 
dos segurados, preferencialmente anualmente.3) Estudos da viabilidade 
de aumento da alíquota patronal: a hipótese não está descartada, inclusive 
da revisão do formato de recolhimento da taxa de administração, porém os 
estudos serão retomados após transferência da responsabilidade total de 
pagamento dos auxílios-doença e dos salários-maternidade para os entes 
patronais, realização do Censo Previdenciário, e realização de Cálculo Atuarial 
específico, em conjunto com as demais medidas em estudo e em ordem de 
priorização definida por esse grupo de trabalho; 4) Estudos da viabilidade de 
regulamentação da base de contribuição previdenciária: a hipótese não está 
descartada, incluindo a revisão e regulamentação de parcelas temporárias, 
facultativamente ou transformação dessas parcelas incorporáveis, porém 
os estudos serão retomados após transferência da responsabilidade total de 
pagamento dos auxílios-doença e dos salários-maternidade para os entes 
patronais, realização do Censo Previdenciário, e realização de Cálculo Atuarial 
específico, em conjunto com as demais medidas em estudo e em ordem 
de priorização definida por esse grupo de trabalho; 5) Demais medidas que 
visem ao equacionamento do déficit atuarial: Outras medidas serão adotadas 
isoladas ou conjugadas no contexto programático desse processo macro 
de decisões e tomadas de medidas da Administração Municipal que visam 
ao equacionamento e equilíbrio atuarial. Para promoção de publicação e 
de possibilidade de acompanhamento transparente dos trabalhos desse 
grupo de trabalho a quem possa interessar, especialmente aos segurados 
do RPPS, e será publicado extrato da ata e matéria jornalística informativa 
no Diário Oficial do Município. Não havendo nada mais a tratar, os trabalhos 
foram encerrados às 17h00 (dezessete horas), e para constar eu, Edler 
Antonio da Silva, secretário designado, lavrei a presente ata, que após lida 
e assinada, segue consignada pelos representantes e demais presentes, 
ficando a próxima reunião a ser agendada e convocada pelo Secretário 
de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos para a segunda 
semana do mês de novembro de 2018, antes do feriado da Proclamação 
da República Federativa do Brasil. 

Guarujá, 25 de outubro de 2018. 
Edler Antonio da Silva

Conselho de Administração
Secretário da Reunião Designado

Representantes da Prefeitura Municipal de Guarujá:
Gilberto Venâncio Alves

Secretário Municipal de Coordenação Governamental 
e Assuntos Estratégicos

Edson Domingos Prieto Alvarez 
Coordenador I

William Lancellotti
Secretário Adjunto de Administração

Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

Representantes da Guarujá Previdência:

Everton Sant’ana
Presidente da Guarujá Previdência
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente do Conselho de Administração
Fernando Luiz Ventura

Vice Presidente do Conselho de Administração
Alexandre Santos de Brito
Conselho de Administração

Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal

Luís Fernando Scalzitti Fioretti - Conselho Fiscal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 
32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Ficam convocados os membros titulares do Conselho de Administração da 
Guarujá Previdência à comparecerem na sala dos conselhos da autarquia 
Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, 1º andar, 
sala 18 – bairro Santo Antônio – Guarujá/SP, no dia dez de setembro de dois 
mil e dezenove (09/09/2019), às quatorze horas (14h00min) em primeira 
chamada e às quatorze horas e trinta minutos (14h30min) em segunda 
chamada, para participarem da 32ª Reunião Extraordinária do Conselho 
de Administração, onde será deliberado sobre a seguinte ordem do dia:
1) Ofício nº 146/2019 – PRES da Diretoria Executiva – Proposta da Ad-
ministração quanto ao equacionamento do déficit atuarial e adequação do 
plano de custeio, conforme cálculo atuarial, data base de dezembro de 2018.

Guarujá, 05 de setembro de 2019.
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente
Conselho de Administração - Guarujá Previdência

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ERRATA

PORTARIA Nº 1.325/2019, de 03/09/2019.
Na Portaria nº 1.325/2019 de 03/09/2019, publicada no Diário Oficial
do Município, de 04 de setembro de 2019, 
onde se lê:
“...,TAIGUARA ALVES CAMACHO.
leia-se:
“..., TAIGUARA ALVES PEREIRA.
PORTARIA Nº 1.330/2019, de 04/09/2019.
Na Portaria nº 1.330/2019 de 04/09/2019, publicada no Diário Oficial
do Município, de 05 de setembro de 2019, 
onde se lê:
“...,TAIGUARA ALVES CAMACHO.
leia-se:
“..., TAIGUARA ALVES PEREIRA.

Guarujá, 05 de setembro de 2019.
Everton Sant’ ana - Diretor Presidente

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

26 Sessão Ordinária
em 10 de Setembro de 2019

ORDEM DO DIA
1 – Projeto de Lei nº 135/2019, do Executivo
“Institui o Conselho Municipal da Juventude e o Fundo Municipal da Ju-
ventude e dá outras providências”. Discussão e votação únicas (Art. 13, II, 
“q” e 208 do Regimento Interno).
2 – Projeto de Lei nº 137/2019, do Vereador Wanderley Maduro dos Reis 
“Institui o Programa Merenda nas Férias e dá outras providências”. Discussão 
e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
3 – Requerimento nº 256/2019, da Vereadora Andressa Sales Strambeck 
da Costa
Requer da Sabesp e do INMETRO diversas informações acerca do forneci-
mento de água no Município e da precisão dos hidrômetros fornecidos pela 
Sabesp. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
4 – Projeto de Lei nº 167/2019, do Vereador Sérgio Jesus dos Passos
“Autoriza o Executivo Municipal a criar o “Projeto Pré Natal Legal” e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
5 – Projeto de Lei nº 168/2019, do Vereador Sérgio Jesus dos Passos
“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.165, de 25 de agosto de 2004, 
e dá outras providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno).

6 – Projeto de Lei nº 171/2019, do Vereador Joel Agostinho de Jesus
“Institui a semana municipal de combate e prevenção ao infarto e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
7 – Projeto de Lei nº 172/2019, do Vereador Antonio Fidalgo Salgado (+01)
“Institui e inclui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do 
Município de Guarujá o Dia Municipal do Maçom e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
8 – Projeto de Lei nº 145/2019, do Vereador Raphael Vitiello Silva
“Autoriza o Poder Executivo a incluir no Calendário Oficial de Eventos e 
Datas Comemorativas do Município a Semana Municipal de Conscientização 
e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público”. Discussão e votação 
únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
9 – Projeto de Lei nº 144/2019, do Vereador Raphael Vitiello Silva
“Declara de utilidade pública a Associação Estudantil Pro Alcance Sports 
e dá outras providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno).
10 – Projeto de Lei nº 160/2019, do Vereador Joel Agostinho de Jesus
“Estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino localizados 
no Município de Guarujá, afixarem em local visível, com destaque, os 
malefícios do fumo, bebidas alcoólicas e drogas”. Discussão e votação 
únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
11 – Projeto de Lei nº 163/2019, do Vereador Marcos Pereira de Azevedo
“Renomeia Logradouro Municipal que menciona e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
12 – Projeto de Lei nº 164/2019, do Vereador José Francinaldo Ferreira 
de Vasconcelos
“Denomina Afonso Vidal “Afonsinho”, nome da quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Mario Cerqueira Leite Filho”. Discussão e votação únicas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
13 – Projeto de Lei nº 152/2019, do Vereador José Francinaldo Ferreira 
de Vasconcelos
“Dispõe sobre o pagamento de meia entrada aos doadores regulares de 
sangue no âmbito do Município de Guarujá e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
Obs: Durante o Expediente da respectiva Sessão Ordinária, os Senhores 
Vereadores poderão requerer a votação de proposituras em regime de 
urgência, o que acarretará no acréscimo de itens a serem apreciados na 
Ordem do Dia da mesma.

Departamento Legislativo, em 04 de Setembro de 2019.
Fernando de Matos Fagundes

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

Diretor Legislativo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004/2019
O Senhor EDILSON DIAS DE ANDRADE, Presidente da Câmara Municipal 
de Guarujá, no uso de suas competências legais, nos termos da legislação 
vigente, e
CONSIDERANDO o mandamento do Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 
da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei n.º 4.630 de 26 de abril de 2019, 
que instituiu a Comissão de Gestão de Contratos e Atos Jurídicos Análogos 
e a função de Fiscal de Contratos realização Atos Jurídicos Análogos;
CONSIDERANDO a regulamentação do § 2º do artigo 3º da lei 4630/2019 
por meio do ATO DA MESA nº 139 que estabeleceu os critérios utilizados 
nos sorteios dos contratos que ficarão sob a responsabilidade dos servidores 
investidos nas funções de Fiscais de Contratos e Atos Jurídicos Análogos;

RESOLVE:
Artigo 1º -  Designar os Servidores ADRIANA DE OLIVEIRA BRANDÃO, 
ALEXANDRE DE SOUZA LOURENÇO ROCHA, ANISIO FRANCISCO DA 
COSTA JUNIOR, FERNANDO DE MATOS FAGUNDES, HUMBERTO APA-
RECIDO MATIAS, SINVAL SOARES DE SOUZA JUNIOR, SORAYA APARE-
CIDA LIGUORI e VALNÍCIO DE LARA, para exercerem a fiscalização dos 
contatos e atos jurídicos análogos, já distribuídos em conformidade com 
o quadro (definido por sorteio oriundo do Ato nº 139/2019 – Proc. Adm. 
nº 425/2019) anexo e pertencente ao presente Ato.
Artigo 2º - Os funcionários designados para compor esta Comissão, rece-
berão gratificação nos termos previstos no artigo 8º da lei 4630/2019.
Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 19 de agosto de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Dê ciência.
Câmara Municipal de Guarujá, em 4 de setembro de 2019.

Edilson Dias de Andrade
Presidente

Registrada no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 4 de setembro de 2019.

Rafael Santos Freitas - Secretário Geral
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ADRIANA DE OLIVEIRA BRANDÃO

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / Ocorrência

01 0059.17 Prorrogação de 
90 dias 02.08.2019 01.11.2019 Telefonica Brasil S/A. Referente contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa comutada - STFC (LOTE 01). R$ 123.996,00
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

Exarado PARECER EM 01/07/2019 
nos autos do Processo Financeiro nº 
59/2017, opinando pela abertura de novo 
procedimento licitatório em virtude da 
inexistência de cláusula de prorrogação.

02 0133.18
Ata de Registro 

de Preços
006.2018

04.12.2018 03.12.2019 Mavaglia Comercial 
Ltda. ME.

Registro de preços para fornecimento café, 
açúcar e chá.

R$ 12.555,00
R$ 4.882,50

Sinval Soares de 
Souza Jr

Chefe do Setor de 
Almoxarifado

03 0092.2017 Aditivo
010.2019 03.05.2019 02.05.2020 Human Gestão de 

Mão de Obra Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação 
de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas 
dependências da Câmara Municipal de Guarujá, 
com fornecimento da mão de obra necessárias 
para a perfeita execução dos serviços.

R$ 155.448,24
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0128.18 Contrato
008.2018 23.11.2018 22.11.2018 Basílio Mandaji ME.

Referente contratação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do circuito interno de TV 
e dos sistemas de áudio e vigilância eletrônica 
do Legislativo.

R$ 50.400,00
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

05 0126.18 Contratação 
Direta 28.01.2019 27.01.2020 Sayla Cristine 

Aparecido Torres. Prestação de serviços de manutenção do jardim. R$ 5.400,00
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

06 0115.17 Aditivo
014.2019 01.06.2019 31.05.2020 GF Passos 

Construtora Ltda.
Referente renovação do contrato de locação de 
imóvel para ser utilizado como estacionamento 
de veículos do Legislativo.

R$ 83.402,88

ALEXANDRE DE SOUZA LOURENÇO ROCHA

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / Ocorrência

01 0059.17 Prorrogação de 
90 dias 02.08.2019 01.11.2019 Telefonica Brasil 

S/A.
Referente contrato de prestação de serviços de Link de 
Internet dedicado de 50 Mbps (LOTE 02). R$ 77.499,84

Anísio Francisco Jr
Chefe do Setor de 

Proc. de Dados

Exarado PARECER EM 01/07/2019 
nos autos do Processo Financeiro nº 
59/2017, opinando pela abertura de 
novo procedimento licitatório em 
virtude da inexistência de cláusula 
de prorrogação.

02 0140.18 Contrato
002.2019 29.01.2019 28.01.2020 A.G. de Pinho e 

Cia Ltda.
Referente contratação de empresa para o fornecimento 
de combustível para os veículos oficiais do Legislativo. R$ 60.677,30

Valnicio de Lara
Chefe da Seção de 

Transportes

03 0147.17 Aditivo
028.2018 04.12.2018 03.12.2019

MILCAD Monitora-
mento Eletrônico 

EIRELI. EPP.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços 
de controle, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS 
e edifícios com a efetiva cobertura dos postos desig-
nados, no âmbito nas dependências das Instalações da 
Câmara Municipal de Guarujá.

R$ 135.274,56
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0140.17 Aditivo
020.2018 04.10.2018 03.10.2019

SINO Consultoria 
e Informática 

Ltda. EPP.

Referente renovação do contrato de prestação de ser-
viços de cessão de direito de uso (locação/licença) de 
sistema do Processo Legislativo, os serviços de backup 
do banco de dados do sistema, abrangendo as atividades 
de migração/conversão, customização, capacitação de 
usuários e suporte técnico em base mensal.

R$ 58.800,60
Anísio Francisco Jr
Chefe do Setor de 

Proc. de Dados

05 0122.15 Prorrogação de 
90 dias 19.08.2019 18.11.2019 Icon Tech 8 

Soluções EIRELI
Referente contrato de prestação de serviços de elabo-
ração das atas das Sessões Legislativas da Câmara 
Municipal de Guarujá.

R$ 141.134,88
Paulo Cesar 
Clemente

Diretor Legislativo

06 0028.19 Contratação 
Direta 07.01.2019 06.01.2020

Centro de Gestão 
de Meios de 

Pagamento S.A.
Prestação de serviços de pedágio eletrônico. R$ 3.000,00

Valnicio de Lara
Chefe da Seção de 

Transportes

07 0031.19 Contratação 
Direta 01.04.2019 03.01.2020

A Tribuna de 
Santos Jornal e 

Editora Ltda.
Referente 3 assinaturas anuais jornal A Tribuna. R$ 2.052,00

ANISIO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR

SEQ Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0069.16 Aditivo
009.2019 02.05.2019 01.05.2020 Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos Referente renovação do contrato de produtos e serviços postais. R$ 80.000,00
Maria Amélia Viscardi

Chefe do Setor de 
Protocolo

02 0111.19 Contratação 
Direta 26.07.2019 25.07.2020 Nilton Gás Comércio 

Distribuidora EIRELLI ME. Fornecimento de gás em botijão. R$ 2.160,00
Alessandro dos Santos 

Ferreira
Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

03 0113.15 Aditivo
023.2018 09.11.2018 08.11.2019

Empresarial Certa Serviços 
de Terceirização Comércio 

EIRELI EPP.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de 
controle, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS e edifícios 
com a efetiva cobertura dos postos designados, no âmbito nas 
dependências das instalações da câmara municipal de Guarujá.

R$ 35.413,44
Alessandro dos Santos 

Ferreira
Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0119.16 Aditivo
017.2018 31.08.2018 30.08.2019 Basílio Mandaji ME.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (PABX, 
aparelhos telefônicos IP e Fax) e sistemas de telefonia instalados 
no prédio do Legislativo.

R$ 15.013,56
Alessandro dos Santos 

Ferreira
Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

05 0151.2017 Aditivo
011.2019 14.05.2019 13.05.2020 Picolotto Comércio de Peças 

Automotivas Ltda. ME.
Referente renovação do contrato de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Le-
gislativo.

R$ 50.395,20
Valnicio de Lara

Chefe da Seção de 
Transportes

06 0025.19 Inexigibilidade
001.2019 18.01.2019 31.12.2019 Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo. Fornecimento de água e esgoto. R$ 35.000,00

FERNANDO DE MATOS FAGUNDES

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0143.16 Aditivo
012.2019 31.05.2019 30.05.2020

Unimed de Guarujá 
Cooperativa de Trabalho 

Médico.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços continuados 
de assistência médico-hospitalar aos servidores da Câmara Municipal 
de Guarujá e seus dependentes.

R$ 3.346.119,94 Alberto Queiroz Silva
Diretor Administrativo

02 0125.18
Ata de 

Registro de 
Preços

005.2018
24.09.2018 23.09.2019 Icon Tech 8 Soluções EIRELI Registro de preços para fornecimento de lanches para o Legislativo. R$ 54.622,00

Sinval Soares de 
Souza Jr

Chefe do Setor de 
Almoxarifado

03 0142.16 Aditivo
004.2019 08.02.2019 07.02.2020 Human Gestão de Mão de 

Obra Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de RE-
CEPÇÃO nas dependências da Câmara Municipal de Guarujá, com 
fornecimento da mão de obra necessárias para a perfeita execução 
dos serviços.

R$ 85.386,72
Alessandro dos Santos 

Ferreira
Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0166.15 Aditivo
005.2019 22.02.2019 21.02.2020 Epower Tecnologia Serviços 

de Informática Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação serviços de informática, 
abrangendo instalação e locação de equipamentos, fornecimento de 
insumos, manutenção preventiva e corretiva, com a inclusão de todos 
os materiais e mão de obra necessários - Lote 2.

R$ 1.558.195,32
Anísio Francisco Jr

Chefe do Setor de Proc. 
de Dados

05 0123.17 Contratação 
Direta 07.01.2019 06.01.2020 Chuá Lava Rápido do Guarujá 

Ltda. ME. Prestação de serviços de lavagens de veículos. R$ 2.870,00
Valnicio de Lara

Chefe da Seção de 
Transportes

06 0101.19 Contratação 
Direta 13.06.2019 12.06.2020 Gilmar Zilberto dos Santos Prestação de serviços de Confecção de banners. R$ 560,00

Soraya Aparecida 
Liguori

Chefe do Setor de 
Eventos

HUMBERTO APARECIDO MATIAS

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0148.17 Aditivo
001.2019 22.01.2019 21.01.2020 Débora Cristine Fronza Becker 

Treinamentos Gerenciais ME.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de consultoria 
técnica para a organização e implantação de normatização, procedimentos 
técnicos de Controle Interno e treinamento dos vereadores e servidores da 
Câmara Municipal do Guarujá.

R$ 141.952,80
João Carlos 
Rodriguez

Controlador Interno

02 0143.18 Contratação 
Direta 07.01.2019 06.01.2020 Autotec Tecnologia EIRELLI ME. Prestação de serviços de rastreamento de veículos.

R$ 3.320,00
R$ 236,95
R$ 705,00

Valnicio de Lara
Chefe da Seção de 

Transportes

03 0113.15 Aditivo
024.2018 09.11.2018 08.11.2019

Empresarial Certa Serviços 
de Terceirização Comércio 

EIRELI EPP.

Referente renovação do contrato de prestação de SERVIÇOS DE COPEIRA-
GEM nas dependências da Câmara Municipal de Guarujá, com fornecimento 
da mão de obra necessárias para a perfeita execução dos serviços.

R$ 69.974,88
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0089.17 Aditivo
018.2018 11.09.2018 10.09.2019 Wesley Henrique da Silva 

Caetano ME.
Referente renovação do contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado, com forneci-
mento de peças e acessórios.

R$ 129.477,60
Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

05 0172.17 Aditivo
002.2019 22.01.2019 21.01.2020 Sino Consultoria e Informática 

LTDA.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de desenvol-
vimento e manutenção, preventiva e corretiva, da Home Page (portal 
da internet) do Legislativo, atualização diária da Home Page (portal da 
internet) do Legislativo.

R$ 24.724,80
Anísio Francisco Jr
Chefe do Setor de 

Proc. de Dados

06 0170.17 Contratação 
Direta 07.01.2019 06.01.2020 Comunique-se S.A. Prestação de serviços de mailing digital. R$ 4.939,00

Aléssio Venturelli 
Gonvalvez

Assessor de 
Imprensa

SINVAL SOARES DE SOUZA JUNIOR

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0111.14 Aditivo
021.2018 24.10.2018 23.10.2019 Telefônica 

Brasil S.A. Referente renovação do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. R$ 148.680,00

Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

Atingiu o limite máximo 
de renovações. Será lici-
tado novamente.

02 0077.19 Contratação 
Direta 22.02.2019 21.01.2020 Ary Azevedo Jr. Prestação de serviços de manutenção de máquinas de escrever e calcular. R$ 7.680,00

Maria Izabel
Chefe do Setor de 

Patrimônio

03 0103.18 Contrato
001.2019 22.01.2019 21.01.2020 Linking Publicidade 

e Propaganda Ltda. Referente contratação da prestação de serviços de publicidade. R$ 1.800.000,00

Aléssio Venturelli 
Gonçalvez

Assessor de 
Imprensa

Exarado PARECER EM 
25/06/2019 nos autos 
do Processo Administra-
tivo nº 370/2019, opi-
nando pela suspensão 
do contrato até que 
sejam prestadas infor-
mações pela empresa 
contratada.

04 0140.17 Aditivo
019.2018 04.10.2017 03.10.2018

Embras Empresa 
Brasileira de 

Tecnologia Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de cessão de direito 
de uso (locação/licença) de sistema integrado de gestão pública nas áreas de 
Finanças, Suprimentos, Compras, Licitações e Contratos, Patrimônio, Recursos 
Humanos e Folha de Pagamento com Administração de Ponto Eletrônico, Frota 
de veículos, Protocolo, Controle Interno, Portal de Transparência, Serviços 
on-line, os serviço de backup do banco de dados dos sistemas, abrangendo 
as atividades de migração/conversão, customização, capacitação de usuários 
e suporte técnico em base mensal.

R$ 130.668,00
Anísio Francisco Jr
Chefe do Setor de 

Proc. de Dados

05 0088.16 Aditivo
008.2019 02.04.2019 01.04.2020 Liz Serviços Online 

Ltda.

Referente renovação do contrato de cessão de uso de software da CON-
TRATADA à CONTRATANTE, consistente na divulgação, publicação e geren-
ciamento do compêndio dos atos oficiais, de efeito externo (Lei Orgânica, 
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, Resoluções e 
Regimento Interno), do Município.

R$ 7.748,04
Paulo Cesar 
Clemente

Diretor Legislativo

06 0144.18 Contratação 
Direta 11.12.2018 10.12.2019

Spirit Comércio 
e Serviços de 

Tecnologia 
Ltda. ME.

Referente contratação de empresa para fornecimento de software de geren-
ciamento, através de licença de uso, para configuração e liberação de acesso 
ao WIFI aberto da Câmara.

R$ 11.980,00
Anísio Francisco Jr
Chefe do Setor de 

Proc. de Dados

SORAYA APARECIDA LIGUORI

SEQ Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0026.19 Inexigibilidade
002.2019 18.01.2019 31.12.2019 Centro de Formação Profissional 

CAMP Guarujá.
Convênio para oferecimento de integração profissional de menores 
aprendizes. R$ 490.000,00 Alberto Queiroz Silva

Diretor Administrativo

02 0079.19 Contratação 
Direta 22.02.2019 21.02.2020 Linkup Sistemas de Informação 

Tecnológica Ltda. ME. Fornecimento de água mineral. R$ 8.400,00

Sinval Soares de 
Souza Jr

Chefe do Setor de 
Almoxarifado

03 0113.15 Aditivo
025.2018 09.11.2018 08.11.2019 Human Gestão de Mão de 

Obra Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação de SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO nas dependências da Câmara Muni-
cipal, com fornecimento da mão de obra, materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos 
serviços.

R$ 408.921,96

Alessandro dos Santos 
Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0166.15 Aditivo
006.2019 22.02.2019 21.02.2020 Mirasoft Tecnologia Comércio e 

Serviços de Informática Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação serviços de infor-
mática, abrangendo instalação e locação de equipamentos, forne-
cimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, com a 
inclusão de todos os materiais e mão de obra necessários - Lote 1.

R$ 513.739,92
Anísio Francisco Jr

Chefe do Setor de Proc. 
de Dados

05 0165.17 Aditivo
022.2018 08.11.2018 07.11.2019

SMART Elevadores Comercio 
e Assistência em Elevadores 

Ltda. ME.

Referente renovação do contrato de manutenção de 01 (um) ele-
vador social com capacidade para 10 (dez) pessoas ou 900 Kg 
e 03 (três) paradas/entradas, da marca Basic Elevadores, Modelo 
BSCAM, com o fornecimento de peças, instalado no prédio sede 
deste Legislativo.

R$ 7.800,00

Alessandro dos Santos 
Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

06 0024.19 Dispensa
001.2019 18.01.2019 31.12.2019 Elektro Eletricidade e 

Serviços S.A. Fornecimento de Energia Elétrica. R$ 210.000,00

07 0090.19 Contratação 
Direta 15.04.2019 14.04.2020 Empresa Folha da Manhã S.A. Referente 3 assinaturas anuais jornal Folha de São Paulo. R$ 3.719,70

VALNÍCIO DE LARA

Processo Contrato Data
Início

Data
Término Contratado Objeto Valor Fiscal Anterior Situação / 

Ocorrência

01 0176.15 Aditivo
013.2019 01.06.2019 31.05.2020 Centro de Integração Empresa 

Escola - CIEE

Referente renovação do contrato de cooperação recíproca entre as 
partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção 
da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui-
ção Federal, através da operacionalização de programas de Estágio 
de Estudantes.

R$ 351.000,00

Alberto Queiroz 
Silva

Diretor 
Administrativo

02 0133.18
Ata de Registro 

de Preços
006.2018

04.12.2018 03.12.2019
Linkup Sistemas de 

Informação Tecnológica 
Ltda. ME.

Registro de preços para fornecimento café, açúcar e chá. R$ 5.600,00

Sinval Soares de 
Souza Jr

Chefe do Setor de 
Almoxarifado

03 0113.15 Aditivo
026.2018 09.11.2018 08.11.2019 Human Gestão de Mão de 

Obra Ltda.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de 
MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO LOCAL DE IMAGENS 
DE CFTV.

R$ 122.703,60

Alessandro dos 
Santos Ferreira

Chefe do Setor de 
Serviços Gerais

04 0184.12 Aditivo
027.2018 09.11.2018 08.11.2019

MC Produções 
Cinematográficas & Artísticas 

Ltda. ME.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços técni-
cos especializados de captação de imagem e áudio, edição não 
linear, produção, gravação e transmissão, ao vivo e gravado, via TV 
a cabo e pela internet simultaneamente, das Sessões Ordinárias, 
Extraordinárias e, eventualmente, Solenes, reuniões de comissões 
especiais, Audiências Públicas e demais solenidades em geral da 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.

R$ 519.140,16

Aléssio Venturelli 
Gonvalvez

Assessor de 
Imprensa

05 0087.17 Aditivo
015.2019 01.06.2019 31.05.2020 Rádio Guarujá Paulista EPP.

Referente renovação do contrato de prestação de serviços de 
transmissão radiofônica das Sessões Legislativas da Câmara 
Municipal de Guarujá.

R$ 333.852,48

Aléssio Venturelli 
Gonvalvez

Assessor de 
Imprensa

06 0113.19 Contratação 
Direta 13.08.2019 12.08.2020 C.F.Arenda & Cia Ltda. ME. Referente encadernação de livros oficiais do Legislativo. R$ 8.500,00
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Desfile Cívico-Militar comemora 
hoje (6) o Dia da Independência

Guarujá recebe 2ª etapa da corrida neste domingo (8)

“Estamos resgatando nossa história com civismo, patriotismo e cidadania, que há muito estavam esquecidos”, disse o prefeito

COLOR RACE BRASIL

Guarujá realiza nesta sex-
ta-feira (6), a partir das 9 
horas, o Desfile Cívico-

-Militar, ponto alto das come-
morações pelo Dia da Indepen-
dência do Brasil, celebrado no 
próximo sábado (7). O desfile 
acontece na Avenida Santos 
Dumont, partindo da esquina 
da Rua Joana de Menezes Faro, 
com término na Praça 14 Bis, 
em Vicente de Carvalho.

O evento será um marco his-
tórico na Cidade, tendo em vista 
que contará com a participação 
de representantes das Forças 
Armadas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica) de toda a Região, 
além de 30 unidades escolares, 
grupos de escoteiros e de vários 
segmentos da sociedade, en-
tre eles alunos e ex-alunos dos 
cursos oferecidos pelo Fundo 
Social, e entidades cadastradas 
no órgão municipal.

“Este será o maior desfile 
cívico-militar da história de 
Guarujá, pois além de alunos 
da rede pública, reunirá vá-
rios segmentos da sociedade 
e a participação marcante de 
todas as corporações militares 
com suas viaturas, e também 
de nossa Guarda Civil Munici-
pal. Estamos resgatando nossa 

história com civismo, patriotis-
mo e  cidadania, que há muito 
estavam esquecidos em nossa 
Cidade”, destacou o prefeito. 

A programação da Semana da 
Pátria, em Guarujá, teve início no 
último dia 3, e segue até domingo 
(8). Neste sábado (7), feriado na-
cional, a partir das 14 horas, na 
Praça dos Expedicionários, em 
Pitangueiras (Centro), o público 
poderá conferir uma exposição 
com dois carros do colecionador 
Maurício Monaco Capra, e tam-
bém da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e do Grupamento de De-
fesa Ambiental (GDA) demons-
trando suas atividades. 

Já no domingo, das 15 às 18 
horas, na Praça das Bandeiras, 
em Pitangueiras (Centro), a 
Banda do Exército e a Orques-
tra Municipal participam do 
evento ‘Sinfonia na Praia. O 
encerramento da Semana da 
Pátria será às 18 horas, no mes-
mo local, com o descerramento 
do Pavilhão Nacional.

O evento, que visa fomentar 
o civismo entre os estudantes 
é uma realização da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer, e 
apoio das demais secretarias 
municipais. 

Além das escolas e segmentos da sociedade, desfile contará com a participação de representantes das 
Forças Armadas da Região

Guarujá recebe neste do-
mingo (8), a segunda etapa 
da corrida Color Race Brasil, 
a partir das 7h30, na Praia da 
Enseada, em frente à Praça 
Horácio Lafer. Sucesso mun-
dial, agora tem sua turnê no 
País, realizada em 16 cidades. 

Os corredores partem de 
branco e, a cada quilômetro 
(de um percurso total de 5 km), 
recebem uma explosão de 

cores diferentes. Ao término, 
estão todos coloridos e pron-
tos para a festa, que acontece 
no final, com muita música e 
diversão.

O evento tem caráter apenas 
recreativo, sem cronometra-
gem e nem pódio, e é voltado 
para toda a família, inclusive 
crianças e idosos. A tinta uti-
lizada para pintar os partici-
pantes, ao longo dos 5 km, 

utiliza matéria-prima natural 
e é biodegradável. O pó colori-
do é constituído por amido de 
milho e corante, e desaparece 
facilmente com as lavagens. 

A etapa da Color Race, em 
Guarujá, é uma realização da 
EN Eventos, em parceria com 
a Leg Assessoria Produção e 
Eventos, com o apoio da Se-
cretaria de Educação, Esporte 
e Lazer de Guarujá.
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