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Desfile Cívico-Militar é ponto alto das 
comemorações da Semana da Pátria

O tradicional desfile, realizado no último dia 6, atraiu milhares à Avenida Santos Dumont, em 
Vicente de Carvalho. Quase cinco mil alunos da rede pública participaram do ato que contou, 
também, com representantes das Forças Armadas de toda Região e de vários segmentos da 
sociedade. A Guarda Civil Municipal abriu a parada cívica-militar de Guarujá
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Corporação ganha 
reforço de novos 

integrantes

Município garante 
atendimento a

18 pacientes 

GUARDA MUNICIPAL CIRURGIA BARIÁTRICA

Fiscalização interdita criadouro de porcos
BEM-ESTAR ANIMAL

Às segundas-feiras o 
Caminhão Cata Coisa 
percorre os bairros 
Perequê, Jardim Acapulco, 
Mar Casado, Mar e Céu, 
Maré Mansa e Jardim 
Albamar. Nesta semana, 
o veículo recolheu 
materiais sem uso no 
Perequê. Para solicitar 
o serviço é necessário 
agendar pelo telefone 
3344-3312, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 16h30
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Prefeitura fecha criadouro 
irregular de porcos 

Serviços passam pelo Jd. Boa Esperança até quinta-feira (12)

Ação aconteceu 30 dias após a constatação da criação 
ilegal dos porcos, que se encontrava em ambiente insalubre

FISCALIZAÇÃO

Após receber denúncia, 
a Diretoria de Proteção 
e Bem-Estar Animal de 

Guarujá, em ação conjunta 
com a Polícia Militar Ambien-
tal, Diretoria de Força Tarefa 
do Município, Vigilância Sani-
tária e Secretaria de Operações 
Urbanas (Seurb) interditou, no 
último dia 27, um criadouro 
de porcos irregular, no bairro 
Santo Antônio.  

A ação aconteceu 30 dias 
após a constatação da criação 
ilegal dos porcos, que se encon-
trava em ambiente insalubre. 
Na ocasião, os proprietários 
foram notificados, intimados 
a encerrar as atividades e a re-
alizar o transporte dos animais 
para área rural, além de fechar 
o criadouro. 

Quando a equipe retornou, 
na terça, os donos já haviam 
realizado a remoção dos ani-
mais e a equipe de fiscalização 

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Berinjela ao orégano, arroz, feijão, 
sobrecoxa na laranja, acelga ao alho e 
óleo, sagu ao vinho e suco de goiaba

Escarola com cenoura ralada, arroz, 
feijão, quibe de assadeira, batata na 
manteiga, maçã e suco de uva

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

restaurante

menu

popularR$
 1

Ação aconteceu 30 dias após a 
constatação da criação ilegal

DESRATIZAÇÃO
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DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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A Prefeitura recomeçou, 
ontem (9) o serviço de desrati-
zação que passa por bairros da 
Cidade. O cronograma segue 
até a próxima quinta-feira (12). 
A ação, que  já passou pelo Si-
tio Conceiçãozinha, segue pelo 
Jardim Boa Esperança, abran-
gendo palafitas, bocas de lobo 
e terrenos baldios.

No período, serão ofereci-
dos atendimentos para coleta 
de material para diagnóstico 
de leptospirose e vacinação 
antirrábica animal para cães 
e gatos, das 9 às 11h30, na Uni-

dade de Vigilância em Zoono-
ses (Avenida Adriano Dias, 303 
– Jardim Boa Esperança).

Terça-feira (10)
Local: Jardim Boa Esperança
- Bocas de lobo e terrenos baldios
Entre o Hospital Guarujá e a 
Avenida Idalino Pinez
Serviços: desratização
e vistorias

Quarta-feira (11)
Local: Jardim Boa Esperança 
(continuação)
- Bocas de lobo e terrenos 
baldios
Entre a Rua Idalino Pinez e 
Avenida Adriano Dias dos Santos
Serviços: desratização e vistorias

Quinta-feira (12)
Local: Jardim Boa Esperança 
(continuação)
- Bocas de Lobo e terrenos 
baldios
Entre as Avenidas Adriano 
Dias dos Santos e Vicente 
de Carvalho
Serviços: desratização
e vistorias

Sexta-feira (13)
Atender pedidos de desratização 
de munícipes.
Relatórios dos serviços 
executados durante a semana

demoliu a estrutura existente 
no local. No caso de descum-
primento, os animais seriam 
apreendidos e os responsáveis 
seriam multados.

O Diretor de Proteção e 
Bem-Estar Animal afirma que 
o ambiente também incomo-
dava os moradores vizinhos, 
que relataram o aumento de 
moscas, odor desagradável e 
o barulho dos animais cho-
rando. “A criação de suínos é 

proibida na área urbana, pois 
causa transtornos para a so-
ciedade e riscos para a saúde 
pública. Estamos trabalhando 
para acabar com as criações 
ilegais em Guarujá”, ressaltou.
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Guarda Civil Municipal 
tem 24 novos integrantes 

‘Vida Marinha’ 
é o tema 
de exposição 
no Procópio 
Ferreira

Aprovados em concurso público, novos agentes se somam aos 285 que já atuam na Cidade

Guarujá tem investido em 
segurança, e prova disso 
é que, além de equipar a 

Guarda Civil Municipal (GCM), 
a Prefeitura ampliou o seu efe-
tivo. Neste ano, a corporação 
recebeu o reforço de 24 novos 
integrantes, que se somam aos 
atuais 285 guardas. Os agen-
tes, que foram aprovados em 
concurso público, estão rea-
lizando um curso intensivo 
de formação, treinamento e 
capacitação.

A formação da nova turma 
teve início em julho, com uma 
carga horária de 691 horas. As 
disciplinas e assuntos aborda-
dos são diversificados, e têm 
por finalidade oferecer ao pro-
fissional uma visão ampliada, 
sistêmica e interdisciplinar de 
segurança pública. As ativida-
des envolvem aulas expositi-
vas, debates, dinâmicas, ati-
vidades práticas, simulados, 
entre outras ações. 

“Com imensa satisfação 
poderemos, em breve, contar 
com esse reforço efetivamen-
te. É uma grande conquista, 
visto que a última contratação 
se deu há 11 anos”, declarou 
o diretor da Guarda Civil Mu-
nicipal.

O conteúdo programático 
tem base na matriz curricular, 
elaborada pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
(Senasp) - órgão vinculado ao 
atual Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

“Conduzir a formação des-
ses novos guardas tem sido 
uma honra e uma grande res-
ponsabilidade. Buscamos for-
mar um corpo de instrutores 
que aliam conhecimento teóri-
co com a vivência profissional, 

além de mesclar agentes da 
Instituição com autoridades 
que exercem cargos de des-
taque no Município. Ao que 
parece, esta fórmula tem sido 
muito bem sucedida”, afirmou 
o coordenador do curso.

Para a única mulher da tur-

ma, a vivência profissional é 
fundamental. “É um curso ex-
celente, bem estruturado, te-
nho aprendido muito. Escolhi 
a profissão por inspiração de 
um tio, que é GCM. Desejo pro-
teger as pessoas, que são nosso 
maior patrimônio”, afirmou.

TREINAMENTOTEATRO

Cerca de 50 gravu-
ras do ‘mundo marinho’ 
estão em exposição na 
galeria do Teatro Muni-
cipal Procópio Ferreira 
(Av. Dom Pedro I, 350 – 
Enseada), em Guarujá. 
A entrada é gratuita e a 
mostra segue até o pró-
ximo dia 30. Os interes-
sados podem prestigiar 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 18 horas, ou 
durante espetáculos e 
eventos que aconteçam 
no local. 

O projeto é de autoria 
da munícipe Cláudia Ro-
sário, que uniu sua paixão 
pelas artes visuais com o 
cuidado ao meio ambien-
te. Suas obras são con-
feccionadas com objetos 
recicláveis que tenham 
texturas diferentes, tais 
como casca de ovos, areia, 
botões, tecidos, lixas, pa-
péis, folhas secas, entre 
outros materiais.

Entrada é 
gratuita e mostra 
segue até o 
próximo dia 30, 
com visitação de 
segunda a sexta-
feira, das 9 às 18 
horas, ou durante 
espetáculos 
e eventos que 
aconteçam 
no local

GUARDA MUNICIPAL
A Guarda Civil de Gua-

rujá foi instituída em 26 
de outubro de 1999, e atua 
na proteção dos bens, 
serviços, instalações e 
prédios públicos muni-
cipais. Ela realiza patru-
lhamentos preventivos e 
ostensivos em toda a Ci-
dade, abrangendo áreas 
comerciais e pontos turís-
ticos. Além disso, oferece 
apoio no atendimento de 
denúncias relacionadas a 
danos ambientais; fiscali-
za e realiza autuações de 
trânsito; atendimentos e 
apoio às vitimas assisti-
das pelo Programa Guar-
diã Maria da Penha, entre 
outras ações.
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Simone da Anunciação de Axis, 47 anos, realizou a cirurgia em 
29 de maio; de lá para cá, a paciente, que chegou a pesar 108 
quilos, já perdeu 22 quilos

Serviço garantiu atendimento a 
18 pacientes da rede municipal 

Banco de currículos já reinseriu 30 candidatos no mercado de trabalho

Procedimento 
foi executado 
no Hospital 
Oswaldo Cruz, 
em São Paulo

A Prefeitura de Guarujá ga-
rantiu a 18 munícipes, 
pacientes da Rede Mu-

nicipal de Saúde, a realização 
de cirurgias bariátricas em São 
Paulo. Os procedimentos são 
uma parceria da Secretaria de 
Saúde, com o Hospital Oswaldo 
Cruz, localizado na Capital.

Os pacientes que participa-
ram da iniciativa faziam parte 
do Grupo de Acompanhamen-
to à Obesidade, oferecido em 
três unidades de saúde do 
Município: Básicas (UBSs) e 
da Família (Usafas). Os con-
templados estavam em acom-
panhamento médico, sendo 
priorizados aqueles com maio-
res riscos à saúde. Os exames 
pré-operatórios foram feitos 
no Hospital dos Estivadores, 
em Santos.

Simone da Anunciação de 
Axis, 47 anos, realizou a cirur-
gia em 29 de maio. Ela conta 
que o processo do pré e pós-
-operatório foi satisfatório, 
pois emagreceu 10 quilos antes 
do procedimento, e teve toda 
a atenção e orientação neces-
sárias na UBS Pae Cará.

“O meu maior sentimento 
é de vitória. Os profissionais 
que me acompanharam fo-
ram excelentes e primordiais 
para que tudo desse certo. 
Quando operei pesava 108 
quilos, até o momento perdi 

22 quilos”, comenta. 
Além das 18 pessoas, que 

realizaram o procedimento, 
outras cinco já foram encami-
nhadas e aguardam resposta. 

SOBRE O PROCEDIMENTO
A bariátrica consiste, basi-

camente, em reduzir o estôma-
go, e é destinada ao tratamento 
da obesidade e das doenças 
agravadas ou associadas ao 
excesso de gordura corporal.

“Esse tipo de atendimento 
tem como objetivo não somen-
te a redução do peso e contro-
le das doenças relacionadas, 
como também atividades re-
ferentes à educação em saú-
de, incentivo à alimentação 
saudável, práticas esportivas 
e apoio psicológico, tendo em 
vista uma mudança de estilo 
de vida”, afirma a coordenado-
ra do Grupo de Acompanha-
mento à Obesidade da UBS 
Pae Cará.

Além deste, existe também 
o Grupo de Obesidade Infantil, 
oferecido com as mesmas es-
pecialidades médicas, no Pro-
grama Docinhos, localizado 
na Avenida Manoel da Cruz 
Michael, 333, Santa Rosa.

CIRURGIA BARIÁTRICA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Usafa Perequê
Rua Rio Branco, 235
(13) 3353-2649
(13) 9920-59748

Usafa Jardim Progresso
Rua Josefa Hermínia Caldas, 
s/nº – Jardim Progresso
(13) 3352-8175
(13) 9920-62484

UBS Pae Cará
Avenida São João, 155 
- Sítio Pae Cará
(13) 3352-1305

O protocolo para a cirurgia é 
um acompanhamento multi-
profissional com nutricionista, 
psicólogo, fisioterapeuta e mé-
dico, por no mínimo dois anos.

Confira as Unidades que oferecem o Programa de Obesidade

Em Guarujá, mais de 30 pes-
soas com deficiência, já conse-
guiram uma oportunidade de 
emprego, por meio do Banco 
de Currículos de Pessoas com 
Deficiência (PCD). A novidade 
é que o projeto passou a contar 
também  com um cadastro pela 

internet, facilitando a vida dos 
usuários. A iniciativa é da As-
sessoria de Políticas Públicas 
para Pessoas com Deficiência, 
ligada à Secretaria de Relações 
Sociais de Guarujá.

Para se inscrever, basta 
acessar o site da Prefeitura ht-

tps://www.guaruja.sp.gov.br/
curriculos-pcd/. Os candidatos 
precisam preencher o cadastro 
com os dados pessoais (nome, 
email e telefone), e depois ane-
xar o currículo e o laudo médi-
co atualizado (validade de seis 
meses). É necessário ter idade 

mínima de 18 anos.
Também há oportunidades 

para aqueles que não possuem 
qualificação profissional. Eles 
recebem orientações sobre 
mercado de trabalho e são 
encaminhados para cursos 
profissionalizantes.

LEGISLAÇÃO
O Banco de Currículos foi 

criado em 2018 e tem como 
objetivo encaminhar os currí-
culos das pessoas com defici-
ência para empresas da região, 
com base na Lei de Cotas para 
PCD (nº 8.213/91). 

Fotos D
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D E C R E T O N.º 13.262.
“Institui Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, 

destinado à elaboração e execução de um Plano de 
Gestão Compartilhado, considerando a necessidade de 

se estabelecer a regulamentação da propriedade da área, 
a formulação de diretrizes de uso e as competências legais, com 
base na legislação pertinente em vigor, para o Sítio Arqueológico 

da Armação das Baleias, Ruínas do Forte São Felipe e Ermida.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando o Art. 216, da Constituição Federal, que versa sobre 
bens tombados e suas garantias;
Considerando que o tombamento visa preservar referências, marcas e 
marcos da vida de uma sociedade e de cada uma de suas dimensões 
interativas;
Considerando o Decreto-Lei n.º 25/37, que marcou o Brasil como 
precursor em legislação sobre o tema na América Latina;
Considerando a necessidade de alinhar e readequar todos os projetos, 
propostas, convênios e legislações incidentes na área em questão;
Considerando, ainda, a necessidade de disseminação e fortalecimento 
de conceitos de relação e interação homem/patrimônio histórico, nos 
campos ambiental e jurídico na atualidade;
Considerando aglutinar forças entre os setores da Prefeitura Municipal, 
com foco em um modelo de gestão compartilhada; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo nº 
13323/144547/2019,

D E C R E T A:
Art. 1.º Fica instituído o Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, desti-
nado à elaboração e execução de um Plano de Gestão Compartilhado, 
considerando a necessidade de se estabelecer a regulamentação da 
propriedade da área, a formulação de diretrizes de uso e as com-
petências legais, com base na legislação pertinente em vigor, para 
o Sítio Arqueológico da Armação das Baleias, Ruínas do Forte São 
Felipe e Ermida.
Art. 2.º O Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, ora instituído, será 
integrado pelos representantes a seguir relacionados, sob a presidên-
cia do membro titular, indicado na alínea “a”, do inciso I, deste Artigo:
I – Poder Público:
a) Secretaria Municipal de Cultura:
1 - Titular: Marcelo Feliciano Nicolau – Pront. n.º 21.389;
2 - Suplente: Lúcia Helena da Silva – Pront. n.º 21.263.
b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
1 - Titular: Gabriela Gonzalez Loureiro – Pront. n.º 21.681;
2 - Suplente: Cleiton Jordão Santos – Pront. n.º 21.468.
c) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras:
1 - Titular: Rogério de Lira Queiroz – Pront. n.º 5.002;
2 - Suplente: Paulo Henrique Casa Nova – Pront. n.º 12.309.
d) Secretaria Municipal de Turismo:
1 - Titular: Thiago Baraçal – Pront. n.º 21.670;
2 - Suplente: Áurea do Amaral Penteado de Jesus – Pront. n.º 7.494.
e) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão:
1 - Titular: Caroline Cristina Moreira Silva – Pront. n.º 21.235;
2 - Suplente: Elaine Sant’anna Martins Brabo – Pront. n.º 21.664.
Art. 3.º São atribuições deste Grupo:
I – Elaborar Plano de Trabalho, prevendo ações e medidas necessárias, 
estabelecendo responsabilidades e providências para atendimento deste;
II – Elaborar e apresentar relatório trimestral com as Atas circunstan-
ciadas das reuniões e ações realizadas pelo Grupo Técnico Intersetorial 
de Trabalho, ora instituído, ao Gabinete do Prefeito;
III – Propor instrumentos de gestão compartilhada do tema em tela, 
bem como indicar participantes de outras Secretarias correlatas que se 
fizerem necessárias à construção do Plano de Gestão compartilhada.
Art. 4.º O Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, deverá concluir seus 
trabalhos em 180 (cento e oitenta) dias úteis, a contar da publicação 
deste Decreto, prorrogável por igual período.

Art. 5.º A participação do Grupo Técnico Intersetorial de Trabalho, 
instituído através deste Decreto, será considerada de serviço público 
relevante, não ensejando qualquer remuneração.
Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.

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

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 29.08.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.264.
“Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da 

Comissão Especial do REFIS, instituída pelo Decreto n.º 12.994, 
de 01 de fevereiro de 2019, e nomeada pelo Decreto n.º 12.999, 

de 05 de fevereiro de 2019, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito de Guarujá, no uso das atribuições que a 
lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente da legalidade e eficiência;
Considerando o que dispõe a Lei Complementar n.º 251, de 12 de julho 
de 2019, que instituiu o Programa de Incentivo Fiscal às Associações 
sem fins lucrativos, que possibilita o parcelamento de débitos destas 
entidades que optarem pela adesão ao referido Programa; 
Considerando que o Decreto Municipal n.º 7.817, de 17 de agosto de 
2006, fixa em 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período, 
o prazo para conclusão dos trabalhos das Comissões Especiais, de 
caráter transitório; 
Considerando necessidade de prorrogação do prazo de vigência da Co-
missão Especial do REFIS, instituída pelo Decreto n.º 12.994, de 01 
de fevereiro de 2019; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
25701/589/2019;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão Especial do REFIS, instituída pelo Decreto 
n.º 12.994, de 01 de fevereiro de 2019.
Art. 2.º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no 
Decreto n.º 12.994, de 01 de fevereiro de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a partir do dia 07 de agosto de 2019, para 
convalidação dos atos que se fizerem necessários.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

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

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 29.08.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.268.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 12.714, de 

29 de junho de 2018 e dá outras providências”.
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando a necessidade de atualização do Grupo Condutor para 
tratar das ações relacionadas aos riscos decorrentes de contaminação 
por poluição ambiental na região do Sítio Conceiçãozinha; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo nº 
25704/942/2019,

D E C R E T A:
Art. 1.º O item 1, da alínea “c”, do inciso I, do Art. 1.º, do Decreto nº 12.714, 
de 29 de junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.º (…)
I – (…)
c) (…)
1 – Tânia Cristina dos S. Justino – Pront. n.º 14.341;” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 30 de agosto de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 30.08.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.269.
“Concede o subsídio instituído pelo “Programa de 

Locação Social”, nos termos da Lei Municipal nº 3.218, 
de 14 de junho de 2005, e dá outras providências” 

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas atri-
buições legais; e
Considerando os princípios que regem a administração pública, nota-
damente os da legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando a instituição, no âmbito Municipal, do “Programa de 
Locação Social” destinado a prover moradias para famílias de baixa 
renda, nos termos da Lei Municipal nº 3.218, de 14 de junho de 2005;
Considerando o disposto no artigo 2º, inciso I, da citada Lei Municipal 
nº 3.218, de 14 de junho de 2005; e,
Considerando, outrossim, o que consta no Processo Administrativo 
nº 25839/186749/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º Ficam concedidos por 12 (doze) meses, no valor de 200,00 
(duzentos reais) mensais, os benefícios relativos à locação social, às 
famílias descritas no Anexo Único, deste Decreto.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 26.01.16.482.1005.1.0
74.3.3.90.48.00 (20190767).
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 30 de agosto de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 30.08.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

ANEXO ÚNICO
Nº NOME RG CPF LOCAL
01 Kelly Anselmo Ribeiro Silva 46.959.377-5 387.889.498-85 Canta Galo

02 Neusa Teodoro dos Santos 20.459.051-6 158.998.218-50 Favela Porto 
Cidade

D E C R E T O N.º 13.271.
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da indicação de endereço digital 
(e-mail) para fins de solicitação eletrônica de informações da AGM 

às demais Secretarias Municipais, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando o enorme acervo de processos judiciais que se encon-

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
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tram sob a responsabilidade da Advocacia Geral do Município (AGM);
Considerando que a comunicação digital por meio de e-mail proporciona 
uma melhor otimização de tempo na tramitação e facilita a elaboração 
de petições iniciais de ações, de defesas e de recursos judiciais de 
interesse do Município; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo nº 
28099/214864/2018,

D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam as Secretarias Municipais obrigadas a indicar à Advocacia 
Geral do Município um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento 
e envio de informações solicitadas pelos Procuradores Municipais, 
objetivando subsidiar as proposituras de ações, as peças de defesas 
e as razões de recursos judiciais de interesse do Município.
Art. 2.º Os Secretários Municipais deverão indicar, por meio de me-
morando endereçado ao Diretor de Contencioso Judicial, o nome e 
prontuário dos servidores habilitados a receber e enviar as informações 
descritas no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3.º As informações em formato digital, prestadas nos termos 
deste Decreto, não afastam a necessidade de instauração de processo 
administrativo de acompanhamento, nem prejudica a correta instrução 
de tais processos que, para tanto, receberão a juntada das informações 
digitais enviadas aos Procuradores solicitantes.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 30 de agosto de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 30.08.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.272.
“Regulamenta a Lei n.º 4.653, de 05 de junho de 2019, 

que dispõe sobre as Brigadas Escolares, para orientar ações 
de conscientização do educando no enfrentamento de situações 
emergenciais e/ou desastres, a conscientização na prevenção 

ao uso de drogas lícitas e ilícitas; os principais aspectos de 
higiene e de prevenção de doenças e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere;
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e da eficiência;
Considerando a necessidade de regulamentação da Lei n.º 4.653, 
de 05 de junho de 2019, que dispõe sobre as Brigadas Escolares, o 
enfrentamento de situações emergenciais e/ou desastres a partir da 
comunidade escolar; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
15368/98/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º A instituição de Brigadas Escolares previstas pela Lei n.º 4.653, 
de 05 de junho de 2019, fica regulamentada nos termos deste Decreto.
Art. 2.º As Brigadas Escolares têm como ênfase a busca pela valorização 
da cidadania e do respeito ao ser humano por meio da motivação de 
valores, tais como, a disciplina individual e coletiva, respeito a todos 
os seres vivos e à natureza, assim como a prática da solidariedade.
Art.  3.º São objetivos das Brigadas Escolares:
I – Promover a segurança preventiva a partir da comunidade escolar;
II – Fomentar a preparação do educando para ações de defesa civil, 
com práticas vivenciais de prevenção e segurança;
III – Fomentar noções de prevenção contra incêndio, primeiros socor-
ros e acidentes de trânsitos, evitando e/ou minimizando o índice de 
acidentes, o meio ambiente e dos cuidados para a sua preservação;
IV – Promover a cidadania a partir da educação;
V – Promover a disciplina individual e coletiva, respeito a todos ao seres 
vivos e à natureza, assim como a prática da solidariedade.
Art. 4.º As Brigadas Escolares são constituídas, no mínimo, com a 
seguinte proporção:
I – Unidades de Ensino com até 250 (duzentos e cinquenta) alunos – 
04 (quatro) componentes;
II – Unidades de Ensino com 251 (duzentos e cinquenta e um) a 500 

(quinhentos) alunos – 06 (seis) componentes;
III – Unidades de Ensino com 501 (quinhentos e um) a 700 (setecentos) 
alunos – 08 (oito) componentes;
IV – Unidades de Ensino com mais de 701 (setecentos e um) alunos 
– 12 (doze) componentes.
Parágrafo único. As Brigadas Escolares são compostas por servidores 
e alunos maiores de idade de todos os turnos escolares.
Art. 5.º Fica atribuída à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Lazer competência para:
I – Firmar parcerias com a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Saúde, 
o Corpo de Bombeiros e com outras Secretarias Municipais e/ou com 
outros órgãos, visando a efetivação dos objetivos contidos no artigo 
3.º deste Decreto, respeitando a legislação vigente;
II – Realizar reuniões técnicas junto aos instrutores do Corpo de Bom-
beiros, para nivelamento e padronização das instruções constantes 
dos módulos do curso de formação de Brigadas Escolares;
III – Articular a integração dos trabalhos entre as Secretarias e órgãos, 
efetuando a disponibilização de apoio técnico necessário ao planejamen-
to e à execução das capacitações e formações de Brigadas Escolares;
IV – Fazer constar no calendário escolar das Unidades Municipais 
de Ensino as datas para os exercícios de abandono emergencial de 
edificações, assim as orientações necessárias para a sua execução;
V – Programar anualmente calendário do curso de formação de Bri-
gadas Escolares;
VI – Desenvolver ações visando garantir que as instituições municipais 
de ensino possuam Brigadas Escolares devidamente constituídas e 
completas;
VII – Orientar e monitorar as atividades junto aos estabelecimentos 
de ensino no âmbito de rede municipal de educação.
Art. 6.º Às Secretarias Municipais e demais órgãos parceiros competem:
I – Disponibilizar apoio técnico necessário ao planejamento e à execução 
das capacitações e formações de brigadistas escolares;
II – Apoiar o planejamento das capacitações do curso de formação 
de brigadistas escolares;
III – Apoiar a elaboração e manter atualizados os materiais necessários 
para as capacitações e para os exercícios de abandono emergencial 
de edificações;
IV – Designar instrutores para ministrar as instruções de capacitação 
do curso de formação de brigadistas escolares;
V – Acompanhar a realização dos simulados de abandono de edifica-
ções escolares, bem como a execução dessas simulações previstas 
no calendário escolar das Instituições Municipais de Ensino.
Art. 7.º Compete ao Diretor da Unidade de Ensino Municipal:
I – Manter os equipamentos de segurança em condições de utilização 
conforme suas respectivas especificações técnicas;
II – Realizar formação específica indicada pela Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer;
III – Acompanhar a capacitação dos brigadistas indicados por sua Escola, 
durante o período de realização do curso de formação de brigadistas, 
visando garantir que todos os indicados concluam o mesmo;
IV – Recompor a equipe de brigadistas, nos casos em que servidor ou 
aluno designado seja afastado por qualquer motivo, de modo a garantir 
sempre a composição mínima definida no artigo 4.º deste Decreto.
Parágrafo único. O Diretor da Instituição Municipal de Ensino será o 
Coordenador das ações de abandono emergencial da edificação escolar, 
não podendo ser componente da equipe de brigadistas.
Art. 8.º Os módulos temáticos de formação, correspondentes aos 
objetivos previstos no artigo 3.º deste Decreto, têm carga horária 
mínima de 02 (duas) horas.
Art. 9.º As Instituições Municipais de Ensino deverão manter as seguintes 
medidas de proteção, de acordo com a legislação vigente:
I – Sinalização de rotas de fuga e saídas de emergência;
II – Sistema de iluminação de emergência;
III – Sistema de proteção por extintores de incêndio;
IV – Brigada Escolar com formação concluída; e,
V – Realização de, no mínimo, 01 (um) exercício anual simulado de 
abandono emergencial de edificação escolar em cada turno.
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer poderá 
definir normas e procedimentos complementares para o integral cum-
primento do disposto neste Decreto.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 03 de setembro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 03.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.273.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 9.687, de 28 
de dezembro de 2011, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito de Guarujá, no uso das atribuições que a 
lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente da legalidade e eficiência;
Considerando a necessidade de adequar a composição da Comissão 
Permanente de Valores Imobiliários, destinada a proceder o acompa-
nhamento, a definição e a regulamentação dos critérios de apuração 
do valor venal dos imóveis, permitindo o equacionamento do mercado 
imobiliário; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
25420/83163/2019;

D E C R E T A:
Art. 1.º Fica alterado o inciso XII do artigo 2.º, do Decreto n.º 9.687, de 
28 de dezembro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2.º (…)
(…)
XII – Pérsio Vidal Elias – Pront. n.º 11.526;” (NR)”
Art. 2.º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no 
Decreto n.º 9.687, de 28 de dezembro de 2011.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 03 de setembro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 03.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

(Republicação por Incorreção)
Portaria N.º 1.068/2019.-

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
EXONERAR o Sr. ANTONIO HENRIQUES F. DE ALMEIDA – Pront. 14.593, 
do cargo de provimento em comissão, símbolo DAS-2, de Secretário 
Adjunto de Saúde, a partir de 06/09/2019.

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

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

Portaria n.º 1.070/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no inc. II, do art. 92, da Lei Complementar 
n.º 135/2012, de 04 de abril de 2012; 

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

Nome Pront. Data Proc.

ROBSON JOSÉ RODRIGUES 18.893 23/11/2015 7939/19

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 09 de setembro de 2019.



7TERÇA-
FEIRA
10.9.2019Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

PREFEITO
“ADM”icc
Registrada no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 09.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.071/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
NOMEAR a Srª ANA MARCIA DE OLIVEIRA GOIS, para o cargo de 
provimento em comissão, símbolo DAS-4, de Assessor de Ouvidoria, 
a partir de 10/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 09 de setembro de 2019.

PREFEITO
Ouvidor Geral do Município

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 09.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.072/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
EXONERAR, a servidora MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES – Pront. n.º 
11.515, do cargo de provimento em comissão, símbolo DAS-7, de Diretor 
de Gestão Administrativa e Financeira, junto a Secretaria Municipal 
de Saúde.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 09 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 09.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.073/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES – Pront.n.º 
11.515, para o cargo de provimento em comissão, símbolo DAS-2, de 
Secretário Adjunto de Saúde.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 09 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 09.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.074/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR, interinamente, a servidora MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES  
– Pront.n.º 11.515, para o cargo de provimento em comissão, símbolo 
DAS-7, de Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, junto a Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 09 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 09.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ERRATA
PORTARIA N.º 1.067/2019 de 05/09/2019

Na Portaria n.º 1.067/2019 de 05 de setembro de 2019, publicada 
no Diário Oficial do Município, Edição n.º 4271, de 06 de setembro de 
2019, que exonera a pedido o Sr. ANTONIO HENRIQUES F. DE ALMEIDA :
onde se lê:
“Portaria nº 1.067/2019.-”;
“... a partir de 05/09/2019.
leia-se:
“Portaria nº 1.068/2019.-”;
“... a partir de 06/09/2019.

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
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 
Secretaria Municipal de Administração, esclarece à quem possa in-
teressar 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

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 
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 
e suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Adminis-
trativo 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 Antônio – 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 al-
terações, 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 Antônio – 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
fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os servidores abaixo relacionados, convocados a darem ciência 
em documentos de seu interesse, indicados na coluna respectiva.
Favor comparecer no Recursos Humanos da PMG, no Paço Municipal 
“Raphael Vitiello”, à Av. Santos Dumont 640 – térreo – sala 12, às 2.ª, 
3.ª, 5.ª e 6.ª das 12:00h às 16:00h; e às 4.ª das 09:00h às 13:00h.
O documento estará à disposição pelo período máximo de 10 (dez) dias, 
a partir desta publicação, após o qual será encaminhado para arquivo.

NOME PRONT. DOCUMENTO
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO 20.753 PROCESSO N°. 23192/2019
ANA CLAUDIA DE AGUIAR TROSS 10.003 PROCESSO N°. 2406/2009
ANA CLEIA JUSTO LOURENÇO 14.956 PROCESSO N°. 20390/2019
ANA MARIA DOS SANTOS 12.223 PROCESSO N°. 24221/2019
ANA PAULA REIS 19.217 REQUERIMENTO
ANALU MERTINAT MARTINS 20.616 PROCESSO N°. 20001/2019
ANSELMO DA SILVA 14.402 PROCESSO N°. 19316/2018
ARTUR NICANOR PEREIRA DE CASTRO 12.308 PROCESSO N°. 23937/2019
CARLA DO NASCIMENTO VIEIRA SILVEIRA 19.453 PROCESSO N°. 19230/2019
CINIRA DE CASSIA AFECHE 11.456 PROCESSO N°. 24969/2019
CLAUDIA DIONISIO DOS ANJOS AZEVEDO 20.785 PROCESSO N°. 15317/2019
CRISTIANE SANTANA TENORIO CAMPOS 16.677 REQUERIMENTO
DALVA CORREA DORIA 14.865 PROCESSO N°. 24329/2019
DANIEL MIDOLI SOTO BARREIRO 18.256 PROCESSO N°. 23502/2019
DEBORA ANJOS DA SILVA 17.915 PROCESSO N°. 19253/2019
ELIANE APARECIDA DE SOUZA 12.047 PROCESSO N°. 23996/2019
ELIANE APARECIDA DE SOUZA 12.047 PROCESSO N°. 18200/2019
ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA 14.867 PROCESSO N°. 21329/2019
ELISANGELA SARA DA FONSECA PUGA 13.082 PROCESSO N°. 22897/2019
ELZA SANTOS COUTO MIGUEL 13.032 PROCESSO N°. 24131/2019
GILDETE SANTANA BARRETO 13.119 PROCESSO N°. 23504/2019
INEURIMAN BRAZ CAROLINO 17.921 PROCESSO N°. 19514/2019
IRACILDA DOS SANTOS PEREIRA 12.264 REQUERIMENTO
IZE BEZERRA DA SILVA 19.054 PROCESSO N°. 23941/2019
JANAINA APARECIDA DA SILVA MADURO 15.016 PROCESSO N°. 24330/2019
JANAINA APARECIDA DA SILVA MADURO 15.016 PROCESSO N°. 24331/2019
JAQUELINE DE LIMA FRANCO DA SILVEIRA 13.038 PROCESSO N°. 23006/2019
JOSE RICARDO CARVALHO CRUZ 12.289 PROCESSO N°. 20392/2019
JUENILCE APARECIDA MENDES DO VALE 10.596 PROCESSO N°. 23995/2019
LUCIANA MARIA CORREA BISPO ARAUJO 17.893 PROCESSO N°. 23635/2019
MARCELO PAIXAO 11.696 REQUERIMENTO
MARCIA DE MORAES QUEBRALHA 10.454 PROCESSO N°. 23500/2019
MARIA AUXILIADORA DA COSTA 14.998 PROCESSO N°. 21078/2019
MARIA AUXILIADORA SOARES PEREIRA 17.946 PROCESSO N°. 23305/2019
MARIA DA GLORIA PINTO 10.940 REQUERIMENTO
MARIA IRENE GOUVEIA ARAUJO DOS SANTOS 4.771 PROCESSO N°. 14079/2011
MARIA LUCIA SA CAVALCANTI 20.632 PROCESSO N°. 20398/2019
MARIA NOILDA BARRETO DA SILVA 13.025 PROCESSO N°. 22722/2019
MARIA NORMA LIMA DOS SANTOS GOMES 6.583 PROCESSO N°. 24472/2019
MARIA SILVIA SANTOS LEITE 14.879 PROCESSO N°. 20366/2019
MARIA VALDIRA FLORES LEOPOLDINO 6.787 PROCESSO N°. 20543/2019
MARILENA MASELLA 15.094 PROCESSO N°. 19904/2019
NEUSA MARIA PACHECO DOS SANTOS LIMA 5.199 PROCESSO N°. 18203/2019
NEUZA MOREIRA MEDEIROS DOS SANTOS 15.101 PROCESSO N°. 23501/2019
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 17.965 PROCESSO N°. 23303/2019
QUETLIN SCALIONI FONSECA SOARES DE MOURA 14.937 PROCESSO N°. 24335/2019
RAIMUNDA ALVES DE LIMA 20.896 PROCESSO N°. 24050/2019
REGINA RODRIGUES LOLLI 12.294 PROCESSO N°. 19763/2019
RENATO DA SILVA MATHEUS 13.013 PROCESSO N°. 23637/2019
RENATO OLIVEIRA DIAS 20.236 PROCESSO N°. 35046/2018
RICARDO JOSE CHAINCA 16.587 PROCESSO N°. 21656/2019
RICARDO JOSE CHAINCA 16.587 PROCESSO N°. 21655/2019
RODRIGO FONSECA BECCARI 14.928 PROCESSO N°. 18205/2019
RONALD DA COSTA 9.711 PROCESSO N°. 11963/2019
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11.750 PROCESSO N°. 18199/2019
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ROSANGELA SORAIA OLIVEIRA DA SILVA 16.989 PROCESSO N°. 23636/2019
ROSE APARECIDA DOS SANTOS BRITO 17.968 PROCESSO N°. 20852/2019
ROSELY SILVA DE ABREU 17.943 PROCESSO N°. 21319/2019
ROSILENE CARVALHO GADI 20.805 PROCESSO N°. 22239/2019
SAMIRA IBRAHIM CHAHINE 14.564 PROCESSO N°. 21149/2019
SILVANA MADALENA DA SILVA 13.015 PROCESSO N°. 23266/2019
SIMONE SOUZA ALENCAR 20.642 PROCESSO N°. 22340/2019
VANIA AMBROSIO DA SILVA MACIEL 17.940 PROCESSO N°. 24978/2019
WAGNER FERNANDES DIAS 12.211 PROCESSO N°. 21323/2019

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 09 de setembro de 2019.
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Administração, convoca o(a) Sr.(a.) JOÃO 
FERNANDO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO – prontuário nº 
12.590, para que no prazo de três (03) dias úteis a contar da publica-
ção deste, compareça junto a Diretoria de Gestão de Pessoas (térreo 
– sala nº 12), desta Prefeitura Municipal, sito a Av. Santos Dumont, 
n° 640, Bairro do Santo Antônio,  no horário das 12:00 horas  até às 
16:00 horas as segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira e 
no horário das 09:00 horas até às 13:00 as quarta-feira, para tomar 
ciência do TERMO CIRCUNSTANCIADO constante no  processo ad-
ministrativo nº 25.667/2019, conforme estabelece o artigo 575 da 
Lei Complementar nº 135/2012 e cumprir os prazos legais relativos 
ao assunto em questão.
O não atendimento a este Edital de Convocação permitirá que a Pre-
feitura de Guarujá adote as medidas legais cabíveis em razão do que 
consta no processo citado.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG S 3 – Coordenador III

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Se-
cretaria Municipal de Administração, convoca o(a) Sr.(a.) JOSÉ ANTONIO 
DOS SANTOS – prontuário nº 13.403, para que no prazo de três (03) 
dias úteis a contar da publicação deste, compareça junto a Diretoria 
de Gestão de Pessoas (térreo – sala nº 12), desta Prefeitura Municipal, 
sito a Av. Santos Dumont, n° 640, Bairro do Santo Antônio,  no horário 
das 12:00 horas  até às 16:00 horas as segunda-feira, terça-feira, 
quinta-feira e sexta-feira e no horário das 09:00 horas até às 13:00 
as quarta-feira, para tomar ciência do TERMO CIRCUNSTANCIADO 
constante no  processo administrativo nº 25.666/2019, conforme 
estabelece o artigo 575 da Lei Complementar nº 135/2012 e cumprir 
os prazos legais relativos ao assunto em questão.
O não atendimento a este Edital de Convocação permitirá que a Pre-
feitura de Guarujá adote as medidas legais cabíveis em razão do que 
consta no processo citado.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG S 3 – Coordenador III

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.753/2019; Compromisso de Estágio: n. 394/2019; CON-
TRATANTE: Município de Guarujá; Compromissário(a): LAIRA MARIA 
DE CARVALHO AZEVEDO; Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos 
a partir de 22/08/2019, do Termo de Compromisso de Estágio, sem 
vínculo empregatício, firmado nos termos da Lei n.º 3.539, de 17 de 
dezembro de 2007 e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; 
Processo Administrativo: n.25699/3418/2019; Data de assinatura: 
29 de agosto de 2019, Guarujá, 09 de setembro de 2019; Mauricio 
C.Gandares;Coordenador III- Gestão de Pessoas Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.754/2019; Contrato: n.º 374/2018; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Contratado(a): MIRIAM JULIA DA SILVA VITO: 
Rescisão do contrato temporário de prestação de serviços, retroagin-
do seus efeitos a partir de 21/07/2019, Processo Administrativo: 
n.39686/3418/2018; Data de assinatura: 02 de setembro de 2019, 
Guarujá, 09 de setembro de 2019; Mauricio Costa Gandares; Coorde-
nador III - Gestão de Pessoas – Pront. nº 16.157.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.755/2019; Compromisso de Estágio: n. 32/2019; CON-
TRATANTE: Município de Guarujá; Compromissário(a): MATHEUS 
FELIPE DA SILVA; Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir 
de 28/08/2019, do Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo 
empregatício, firmado nos termos da Lei n.º 3.539, de 17 de dezembro 
de 2007 e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Pro-
cesso Administrativo: n.26090/942/2019; Data de assinatura: 03 
de setembro de 2019, Guarujá, 09 de setembro de 2019; Mauricio 
C.Gandares; Coordenador III- Gestão de Pessoas Pront. Nº 16.157. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019
Republicado com Alteração

Objeto: Aquisição com instalação de armários deslizantes e prateleiras 
para a Unidade Complexa Hospital Dia William Rocha e CTAPT da 
Secretaria Municipal de Saúde.

LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licita-
ções(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio 
- Guarujá – SP, no período de 13 de setembro de 2019 até o dia 24 
de setembro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na Agência 
Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 25 de setembro de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fre-
tamento de ônibus e microônibus, para transporte de atletas que 
representarão o Município de Guarujá em competições de Jogos 
Regionais e Jogos Abertos.
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licita-
ções(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio 
- Guarujá – SP, no período de 12 de setembro de/2019 até o dia 23 
de setembro de/2019. O pagamento deverá ser efetivado na Agência 
Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 
disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 24 de setembro de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
RENATO MARCELO PIETROPAOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DESPACHO
Edital nº. 15/2019 – Modalidade: Tomada de Preços
Processo Administrativo nº: 12773/942/2018
Objeto: REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SESAU – SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO À AVENIDA  MÁRIO DAIGE, 1.250 
– BAIRRO JARDIM BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, 
ESTADO DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos de Habilitação, apresentados ao Edital nº. 
15/2019, na modalidade Tomada de Preços, a Comissão Permanente 
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia decide:
I – HABILITAR as empresas licitantes: TETO S.A e INCREBASE EN-

GENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pelo atendimento a todos os 
itens  exigidos no presente edital;
II. Em ato contínuo fica estabelecido o dia 19 de setembro de 2019, às 
14h30min, na sala de reuniões da Diretoria de Compras e Licitações, 
no Paço Moacir dos Santos Filho / Guarujá / SP, para Sessão Pública 
de Abertura do Envelope nº. 02 – Proposta.
III. Publique-se. 

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
Polliana Iamonti

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

DESPACHO
Processo Administrativo nº 14738/942/2019
Pregão Presencial n.º 43/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos para bomba 
de infusão de insulina, para uso exclusivo dos pacientes que são 
assistidos pelo Município de Guarujá, por meio de mandado judicial.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licita-
tório, considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e 
julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO dos itens à seguinte 
empresa:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO
01 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais)
02 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais)
03 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
04 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
05 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
06 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais)
07 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 97,00 (noventa e sete reais)
08 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
09 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais)
10 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)

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

Guarujá, 26 de agosto de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Edital: Concorrência Pública nº. 07/2019
Processo administrativo Nº 4189/486749/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DE DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ.
I - Em virtude de problemas técnicos, quanto à disponibilização de 
arquivos no site da Prefeitura, a sessão pública da Concorrência Pú-
blica 07/2019, agendada para o dia 09/09/2019 às 14h30min, será 
realizada no dia 18/09/19 às 14h30min, no Paço Moacir dos Santos 
Filho / Guarujá / SP.
II  - Publique-se.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
MARCELO MARIANO

Secretário Municipal de Habitação

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 183/2014 T.A. Nº 10
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11263/125987/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Construção de quadra de esporte na E.M. Mário Cerqueira 
Filho. Resolvem as partes prorrogar o prazo contratual por mais 150 
(cento e cinquenta) dias, conforme justificativas e parecer jurídico 
constantes no processo administrativo nº 34623/136278/2015 
apensado 9358/3418/2018 – 10859/136278/2016 nos termos 
do que dispõe o artigo 57, § 1º, inciso III, 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 de assinatura: 02/08/2019.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
PC  nº 875/2019
Contratada: Absoluta Mar Distribuidora de Automóveis LTDA
Objeto: Contratação de empresa para revisão de veiculo oficiais em con-
dições de pleno funcionamento e em perfeito estado de conservação.
Ratifico a Dispensa de Licitação para Contratação direta, com funda-
mento no Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93.

Guarujá, 22 de agosto de 2019
Ronald Luiz Nicolaci Fincatti

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

ADVOCACIA GERAL

PORTARIA AGM N.º: 72/2019.
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNI-
CÍPIO, usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Comple-
mentar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012 e do Decreto 
Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado pelo Decreto 
n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 553 e 554, ambos da Lei Com-
plementar Municipal n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo 
Administrativo Disciplinar, sob o n.º:23.984/137739/2017, pelo Rito 
ORDINARIO, para apurar os fatos narrados nos mencionados autos, 
em face do servidor A.S.M, prontuário Nº14.622, lotado na SESAU, 
pois consta dos Autos que o referido servidor, teria supostamente 
abandonado o seu plantão e não retornado a UPA PROF. MATHEUS 
SANTAMARIA, no dia 08/08/2017, sem a autorização de sua chefia 
imediata, gerando potencial para causar prejuízo ao atendimento 
dos pacientes que por ventura, necessitavam de cuidados médicos 
naquele dia.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta do servidor se 
enquadra para fins disciplinares no artigo 442, inciso IV; c/c artigo 
450, inciso III, parágrafo 3º, letra “a”, todos da Lei Complementar 
Municipal nº135/2012.

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

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA AGM Nº 86/2019
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: 23082/2019, 
para apurar os fatos descritos na representação encaminhada pela 
Advocacia Geral do Município, relativos ao Processo judicial n.º: 3796-
68.2007.8.26.0223 da 2ª Vara Cível.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 26 de agosto de 2019.
Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 14.873/589/2015
Gustavo Guerra Lopes dos Santos, Advogado Geral do Município 
Interino,  usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei 
Complementar n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente 
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 
10.594/2013, faz publicar a decisão proferida pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, às folhas 74, do PA  nº 14.873/589/2015 
onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância Investigatória 
em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório 
Final acostado nas folhas 71/73.

Gustavo Guerra Lopes dos Santos
Advogado Geral do Município Interino

               

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 33.314/589/2016
Gustavo Guerra Lopes dos Santos, Advogado Geral do Município 
Interino,  usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Comple-
mentar n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente regulamen-
tada pelos Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, 
faz publicar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, no verso das folhas 187, do PA  nº 33.314/589/2016 
onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância Investigatória 
em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório Final 
acostado nas folhas 189/196.

Gustavo Guerra Lopes dos Santos
Advogado Geral do Município Interino

 
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Sindicância Investigatória nº 774/145214/2019
Gustavo Guerra Lopes dos Santos, Advogado Geral do Município Interi-
no,  usando de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar 
n° 135/2012 de 05 de abril de 2012, devidamente regulamentada pelos 
Decretos Municipais n° 10.312/2013 e n° 10.594/2013, faz publicar 
a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, às 
folhas 18, do PA  nº 774/145214/2019 onde DETERMINOU o arqui-
vamento da Sindicância Investigatória em epígrafe, com fundamento 
nas razões expostas no Relatório Final acostado nas folhas 13/17.

Gustavo Guerra Lopes dos Santos
Advogado Geral do Município Interino

                 
HABITAÇÃO

COMUNICADO
Foi autorizado nesta data o desbloqueio no valor de R$ 44.241,70 
(quarenta e quatro mil, Duzentos e quarenta e um reais e setenta 
centavos) de repasse, relativo ao pagamento da Medição social nº 57 
(julho/2019) da 3ª etapa do TC nº 0218.827-99/2007/MCidades/CAI-
XA. Em conformidade com o disposto na Lei 9.452 de 20/março/1997.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
Marcelo Mariano

Secretário Municipal de Habitação
 

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

PORTARIA N° 009 / 19 – SEDECON GAB
O Secretário de Defesa e Convivência Social, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere, em especial a previsão do artigo 6°, parágrafo 
segundo do Decreto Municipal n° 12.562/2018; e considerando o que 
consta no processo administrativo n° 4265/145547/2018;

RESOLVE:
Art. 1° Nomear os seguintes membros da Comissão Municipal de Transpor-
tes instituída pelo Decreto Municipal n° 12.562 de 05 de fevereiro de 2018:
I - representante da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental 
e Assuntos Estratégicos – SEGOV:
a) titular: Thiago Felipe Avanci;
b) suplente: João Muscullis Filho.
II – representante da Secretaria Municipal de Defesa e Convivência 
Social – SEDECON:
a) titular: Luiz Claudio Venancio Alves;
b) suplente: Carlos Eduardo Smicelato.
III – representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
– SEPLAN:
a) titular: Darnei Cândido;
b) suplente: Caroline Cristina Moreira da Silva.
IV – representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
– SEINFRA:
a) titular: Adilson Luiz de Jesus;
b) suplente: Thiago P. C. Tucunduva..
V – representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEURB:
a) titular: Josenildo Barbosa Fernandes;
b) suplente: Carlos Eduardo Carvalhal Figueira.
VI – representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Portuário – SEDEP:
a) titular: Gustavo Martins Rondini;

b) suplente: Jairo de Almeida Lima Neto.
VII – representante da Diretoria de Trânsito:
a) titular: Alexandre Cabanas Vasquez;
b) suplente: Rita de Cássia Tanese dos Santos Ribeiro.
VIII – representante da Diretoria de Transporte Público:
a) titular: Alexandre Evangelista de Assis;
b) suplente: Antônio Inácio Luiz.
IX – representante da Empresa Concessionária do Serviço Público de 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Guarujá:
a) titular: Marcelo Pepe dos Santos;
b) suplente: Ronei Cavalcante.
X – representante da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá 
- ACEG:
a) titular: Henrique Leone;
b) suplente: Carmita P. Gomes.
XI – representante da Câmara de Dirigentes Lojistas do Município de 
Guarujá - CDL Guarujá:
a) titular: Orlando João de Souza;
b) suplente: Orlando João de Souza Júnior.
XII – representante dos permissionários do serviço municipal de trans-
porte público individual:
a) titular: Moreno Augusto Pereira;
b) suplente: Ricardo Alexandre Chiosque.
XIII – representante do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros de Guarujá: 
a) titular: Antonio Oliveira de Lima;
b) suplente: Eronaldo José de Oliveira.
XIV – representante dos operadores dos serviços de transporte de carga: 
a) titular: Roberto Antonio Ferreira;
b) suplente: Silas Reis de Souza.
XV – representante Serviço Social de Transporte / Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT: 
a) titular: Ricardo Alves Rocha;
b) suplente: Ronaldo Sucena da Costa.
XVI – representante da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo 
Amaro – ADISA: 
a) titular: Valdinei Santos;
b) suplente: Fadua Cristina Moura Saad.
Parágrafo único. A nomeação de que trata este artigo terá validade 
por 02 (dois) anos, admitida a recondução, nos termos do §2° do 
artigo 6° do Decreto Municipal n° 12.562 de 05 de fevereiro de 2018.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se. 
Guarujá, 09 de setembro de 2019.

Luiz Claudio Venancio Alves
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

MEIO AMBIENTE

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO GUA-
RUJÁ, PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA e COMPANHIA 
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO 
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. 
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO GUARUJÁ (“SEMAM”), inscrita 
no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0023-50, com sede na Av. Santos 
Dumont nº 640 2ºAndar – 11.432 – 440 Vila Santo Antônio Paço 
Raphael Vitiello , nesta Capital, representada pela seu Secretário de 
Meio Ambiente SIDNEI ARANHA, portador do RG nº 16.736.331-1, e 
do CPF nº 056.647.708-48, PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
LTDA (“PORTOFER”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.835.338/0001-51, estabelecida na Cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, sito à Avenida Eduardo Pereira Guinle, 
s/nº, Setor Sul, Armazém XII, Bairro Docas, neste ato representada 
pelo seu Diretor Presidente Sr. JULIO FONTANA NETO, portador do 
RG nº 491924-8 SSP/SP e CPF nº 662.087.508-49 Diretor de Gente  
Eduardo Pellegrina Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG 
sob o n° 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o n° 757.678.218-87, 
ambos com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, n° 100, Ca-
juru, Curitiba/PR,  e COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(“CODESP”), inscrita no CNPJ sob o n.º  44.837.524/0001-07 neste 
ato na qualidade de INTERVENIENTE. 
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Considerando:
• O Porto de Santos é administrado e explorado comercialmente pela 
CODESP, considerada Autoridade Portuária no Porto de Santos, nesta 
qualidade emitiu a Resolução DP nº 95.2006 de 1º de agosto de 2006, 
que vedava a poda, corte, remoção ou supressão de qualquer vegetação 
considerada espécie nativa ornamental, arbustiva ou arbórea, sem 
prévia autorização nas áreas do Porto Organizado de Santos;
• Em meados de 2009 a PORTOFER realizou um Projeto de ampliação 
do Pátio de Conceiçãozinha (“Projeto”), para readequação da localização 
de algumas linhas ferroviárias que servem de distribuição das cargas, 
principalmente nos Terminais Santos – Brasil e Cargill, o que implicou 
em supressão vegetal;
• Para aprovação do Projeto a CODESP determinou que a PORTOFER 
deveria realizar a compensação ambiental mediante plantio de 1.500 
(mil e quinhentas) mudas de espécie nativas a serem realizadas no 
Município do Guarujá;
• A CODESP ficou responsável por realizar a interface com a SEMAM 
a fim de desenvolver a metodologia que seria adotada para realizar o 
plantio compensatório e desde então, a PORTOFER estava aguardando 
a definição entre as Partes para cumprir a obrigação;
• Em 21/03/2018 PORTOFER e SEMAM aquiesceram pela modifica-
ção da compensação ambiental e restou definido que a PORTOFER 
em substituição ao plantio de 1500 (mil e quinhentas) mudas deverá 
realizar o plantio de 500 (quinhentas) mudas e o saldo de 1000 (mil) 
mudas será destinado da seguinte forma: (i) saldo de 480 (quatrocentos 
e oitenta) mudas convertido no fornecimento de 01 (um) aparelho de 
monitoramento aéreo para áreas verdes do tipo “Drone” e (ii) 520 (qui-
nhentos e vinte) mudas para reversão no apoio do projeto Estações de 
Sustentabilidade fase I com a entrega de 03 (três) unidades de containers;
• Considerando que o artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02, em 
seu parágrafo único autoriza a aplicação dos recursos da compensação 
ambiental para ações específicas para aquisição de bens e serviços 
necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da 
unidade, compreendendo sua área de amortecimento. 

RESOLVEM:
Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL (“TERMO”), com força de título executivo extrajudicial, nos 
termos das Cláusulas e Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
• As obrigações objeto deste TERMO foram indicadas pela SEMAM 
como compensatórias pelo alegado impacto ambiental provocado 
pelo Projeto em substituição a obrigação originalmente assumida pela 
PORTOFER perante a CODESP para plantio de 1500 (mil e quinhentas) 
mudas no Município do Guarujá, sendo que: 
• 500 (quinhentas) mudas nativas a serem plantadas no Município do 
Guarujá, conforme especificações constantes no documento SUMAS-ED 
115.2017 (Doc. 01) e descritas no Projeto do Plantio Compensatório e 
Plano de Trabalho (Doc. 02). 
• O saldo de 1000 (mil) mudas será convertido na aquisição e transfe-
rência para a SEMAM de: (a) 01 (um) aparelho de monitoramento aéreo 
para áreas verdes do tipo “Drone”, conforme especificações indicadas 
pela SEMAM no Doc. 03; (b) 03 (três) containers para serem utilizados 
no Projeto Estações de Sustentabilidade, os quais serão alocados 
conforme definições da SEMAM.
Parágrafo Primeiro: O cronograma de aquisição e entrega do item da 
cláusula 1.1.1 encontra-se descrito no Plano de Trabalho (Doc. 02), que 
constitui parte integrante deste.
Parágrafo Segundo: O cronograma de aquisição e entrega dos itens 
da cláusula 1.1.2, será no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
assinatura do presente TERMO. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
2.1. As Partes reconhecem expressamente que o valor total das me-
didas indicadas na cláusula 1.1.1 e 1.1.2, são plenamente suficientes 
para a adequada e satisfatória execução do objeto deste Termo de 
Compromisso, conforme descrito na Cláusula Primeira e Cronograma 
de Execução em anexo, não podendo ser demandado à PORTOFER 
qualquer valor e/ou medida adicional.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE TERMO
3.1. Para melhor caracterização do objeto deste TERMO, e das obri-
gações das partes, consideram-se peças integrantes e complemen-
tares deste instrumento, independente de anexação, os seguintes 
documentos:
ANEXO I – Cronograma de Execução e Desembolso; Plano de Trabalho;

ANEXO II – Ata de reunião nº 001/2018. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PORTOFER
4.1. Como medidas mitigadoras e compensatórias do impacto ambiental 
causado pela Projeto a PORTOFER, se obriga a:
• Realizar a aquisição dos equipamentos descritos no Plano de Trabalho- 
Anexo I deste TERMO para a SEMAM, na forma e prazo estabelecidos 
no Plano e Trabalho- Anexo I; 
• Efetuar os pagamentos pela aquisição dos equipamentos descritos 
no Plano de Trabalho- Anexo I, diretamente às empresas fornecedoras; 
• Efetuar o pagamento de todas as despesas contratuais que se fizerem 
necessárias a fiel execução do objeto deste Termo, desde que não 
ultrapasse o valor acordado neste instrumento;
• Ficar responsável pelo monitoramento das 500 (quinhentas) mudas 
durante o período de 01 (um) ano, contados a partir do início do plantio 
estabelecido no Plano e Trabalho- Anexo I;
• Apresentar à SEMAM um relatório, após o período de monitoramento 
supramencionado, ficando responsável pelo replantio das mudas que 
não desenvolveram por causas naturais, com exceção para os casos de 
vandalismo, onde a PORTOFER ficará desobrigada de refazer o plantio. 
Parágrafo único: Todos os custos decorrentes das obrigações pactuadas 
nesta Cláusula correrão exclusivamente as expensas da PORTOFER. 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SEMAM
5.1. Para subsidiar a execução do presente TERMO DE COMPROMISSO 
DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, a SEMAM, se obriga a:
• Disponibilizar termo de referência/especificação técnica para a aqui-
sição dos equipamentos descritos no Doc. 03, devendo ser fornecido 
à PORTOFER no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura 
deste TERMO;
• Dar quitação da Medida Compensatória à PORTOFER após a entrega 
dos equipamentos descritos nas cláusulas 1.1.1 e 1.1.2 deste TERMO, 
conforme cronograma indicado no Doc. 01, não podendo negar e/ou 
retardar consentimento sem justificativa legal. 
CLÁUSULA SEXTA- DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
6.1. Será criada uma Comissão de Acompanhamento, para gerencia-
mento técnico-operacional, que terá caráter consultivo e fiscalizatório, 
responsável pelo cumprimento das atividades originadas neste TERMO, 
sendo composta por 03 (três) integrantes, nomeados mediante Portaria, 
sendo 02 (dois) indicados pela SEMAM e 01 (um) pela PORTOFER.
Parágrafo Único: A Comissão de Acompanhamento deverá supervi-
sionar a entrega das medidas objeto do presente TERMO, avaliando 
seus resultados. 
CLAUSULA SÉTIMA - DA INADIMPLÊNCIA
7.1. O não cumprimento, pela PORTOFER, dos prazos e obrigações sob 
sua responsabilidade, constantes deste TERMO, importará, sem prejuízo 
das demais sanções penais e administrativas cabíveis:
• a obrigação de reparação de eventual dano ambiental decorrente do 
descumprimento deste instrumento;
Parágrafo Único: Na hipótese de inadimplemento a PORTOFER será 
notificada acerca do descumprimento por correspondência com avi-
so de recebimento (AR) ou pelo Diário Oficial do Estado, no caso de 
devolução do AR pelos Correios sem recebimento, com prazo para 
resolução do inadimplemento.
CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO
8.1. A divulgação dos atos, ações e atividades do presente TERMO 
deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dele 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o 
envolvimento da PORTOFER, fornecedor e/ou qualquer outra empresa 
do Grupo Cosan com promoção social ou política.  
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS
9.1. Quaisquer alterações na sistemática das atividades ajustadas neste 
TERMO dependerão de prévia concordância das partes, por escrito, 
mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
10.1. O presente TERMO terá prazo de vigência de 01 (um) ano, a 
contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município do 
Guarujá, podendo ser prorrogado através de Termos Aditivos, mediante 
expressa concordância das partes, com antecedência de 30 (trinta) 
dias do término do prazo de vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1. A SEMAM providenciará à sua conta a publicação deste instrumento 
em extrato, no Diário Oficial do Município do Guarujá, até o 5° (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, na forma estipulada na Lei 
Federal n.º 8.666/93, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA QUITAÇÃO
12.1. Após a comprovação da realização das medidas compensatórias 
objeto deste TERMO pela PORTOFER, a SEMAM dará a completa 
quitação formal do cumprimento, nos seguintes termos:
12.1.1 Quanto do plantio das mudas indicadas na cláusula 1.1.1, a 
quitação deverá ser no ato de encerramento das atividades contem-
pladas no Plano de Trabalho (Doc. 02), devendo ser fornecido termo 
de quitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aceite tácito;
12.1.2. Para as medidas compensatórias indicadas na cláusula 1.1.2, a 
quitação deverá ocorrer no ato da entrega dos equipamentos, mediante 
assinatura pela SEMAM do Termo de recebimento dos materiais.
12.2 Após, a emissão dos termos de quitação indicados nas cláusulas 
12.1.1 e 12.1.2,  a SEMAM dá por encerrado este TERMO nada mais 
podendo ser exigido da PORTOFER a esse título, seja pela SEMAM e/
ou pela CODESP. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir 
eventuais litígios oriundos deste instrumento, renunciando, as partes, 
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
DISPOSIÇÃO FINAL 
A assinatura do presente Termo não pode ser considerada como 
assunção de culpa ou responsabilidade da PORTOFER e não deve 
utilizado para fins de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os legí-
timos efeitos de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que 
abaixo subscrevem.

Guarujá/SP, 20 de agosto de 2018. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Guarujá

PORTOFER TRANSPORTE FERROVIÁRIO LTDA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INTERVENIENTE
Testemunhas:
_________________________________________
_________________________________________
Nome:  Nome:
RG:        RG:
CPF:  CPF:
Lista de Anexos:
Doc. 01 - 
Doc. 02 -
Doc. 03 - 

CONSELHO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COMSEA - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 
convoca os membros titulares e suplentes para Assembleia Ordinária 
que será realizada em 10/09/2019 às 13h30, na Rua: Buenos Aires, 
nº 465, Vila Maia – Guarujá/SP (em frente ao instituto IBRAAS).
Pauta:
- Apresentação do resultado da 3ª Conferência de SAN;
- Propostas deliberadas e delegados eleitos na 3ª Conferência de SAN;
- Dia Mundial da Alimentação (16/10).

Guarujá, 03 de setembro de 2019.
Georgia Maria Hegedus Gomes Ramos

Presidente do COMSEA

GRUPO DE TRABALHO PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
AS MULHERES DE GUARUJÁ

Ata da reunião do Grupo de Trabalho para elaboração do 
Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Guarujá
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 
às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na Escola do Legislativo 
da Câmara Municipal de Guarujá, reuniu-se o Grupo de Trabalho para 
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elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 
de Guarujá, conforme abaixo e a lista de presença com as assinaturas 
anexa.  
Andrea Correa Moreira  
Daiane Ferreira de Santana 
Eliane Napolitano Raduan
Luiz Eduardo Santos
Rosilaine Cristina Calazans
Silvana Gonçalves Silva
Soraya Petrasoli Ferreira
Airam Mozdzenski Tanganelli
A abertura da reunião foi realizada pela Sra. Andrea Correia Moreira, co-
mentando  sobre a expectativa de realizarmos com agilidade a redação 
inicial do Plano de Políticas Públicas para as Mulheres do Município. 
Em seguida, passou a palavra para o Sr. Luiz Eduardo que imediata-
mente deu início a discussão / análise dos documentos relativos ao 
Eixo II que versa sobre Autonomia, Igualdade no Mundo do trabalho e 
Cidadania (Santos) ou Autonomia econômica e igualdade no trabalho, 
com inclusão social (Plano Nacional),  já existentes, adequando à nossa 
realidade e acrescentando situações voltadas para a cidade de Guarujá.
As atividades transcorreram com bastante fluidez, tanto que ao final 
faltou apenas um item do Eixo II para ser discutido na próxima reunião.
Solicitando a palavra a Sra. Presidente, Andrea Correia Moreira, informou 
aos presentes sobre o afastamento da Sra. Patrícia Leão Pereira Figueira 
do seu vínculo com a SERES, Secretaria Municipal de Relações Sociais, 
portanto não mais podendo ser a  Mediadora em Direitos Humanos 
eleita pelo grupo com a função de fazer a interface  dos assuntos do 
Plano junto ao governo.
Imediatamente após a informação, foi apresentada a Sra. Airam Mozd-
zenski Tanganelli, que assumiu a representação da Secretaria Municipal 
de Relações Sociais do Município. Momento em que a Sra. Presidente 
propôs votação para que a Sra. Airam M. Tanganelli assumisse o cargo 
de Mediadora em Direitos Humanos junto ao Governo. Oque foi feito 
abertamente, obtendo a mesma unanimidade nos votos, passando, a 
partir desta data a ser a Mediadora em Direitos Humanos no Grupo 
de Trabalho para Estudo e Elaboração do Plano Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres  de Guarujá.
A Sra. Presidente também manifestou o desejo da Sra. Patrícia Leão 
Pereira Figueira em continuar no grupo, doravante como Sociedade Civil, 
oque foi aceito por unanimidade, em reconhecimento a sua dedicação 
para o bom andamento dos trabalhos. Finalizando a reunião, a Sra. 
Presidente convocou a todos para a próxima reunião, a se realizar no 
dia 12 de setembro, às 15 horas, na Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Guarujá. Deu por encerrada a reunião às dezoito horas, 
determinou a lavratura da presente Ata, o que fiz, em 03 (três vias) de 
igual teor, onde a mesma foi lida e aprovada pelas presentes e segue 
assinada, por mim Rosana Oliveira Rocha Secretária, por Andrea Correia 
Moreira – Presidente, Rosilaine Cristina Calazans – Vice-Presidente, 
Airam Mozdzenski Tanganelli – Mediadora.

Guarujá, 29 de agosto de 2019.
Andrea Correia Moreira

Presidente
Rosilaine Cristina Calazans

Vice-presidente
Airam Mozdzenski Tanganelli

Mediadora
Rosana Oliveira Rocha

Secretária Geral

FÓRUM INTER-RELIGIOSO MUNICIPAL

EDITAL nº. 010/2019 – FIRM
Convocação da Assembleia Ordinária 

O Fórum Inter-religioso Municipal para uma Cultura de Paz e Liberdade 
de Crença – FIRM, no uso das atribuições legais estabelecidas na 
Lei Municipal nº 4.529, de 11 de maio de 2018, vem por meio deste, 
convocar os Membros do Comitê e convidar os demais interessados 
a participarem da Assembleia Ordinária, a ser realizada no dia 11 de 
setembro de 2019, às 19h primeira chamada e às 19h30 segunda 
chamada com qualquer quórum, nas dependências da Câmara Municipal 
de Guarujá, Avenida Leomil, nº 291, Centro, Guarujá/SP.
Pauta:
• Aprovação da Ata Anterior;

• Visitas nos segmentos religiosos dos meses setembro e outubro;
• Atividades do Fórum nos meses: outubro e novembro;
• Assuntos gerais.

Guarujá, 09 de setembro de 2019.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva

Presidente

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Guarujá Previdência, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada 
no Concurso Público Edital nº 001/2015 – ANALISTA PREVIDENCIÁ-
RIO DE BENEFÍCIOS – LEI COMPLEMENTAR 179/2015 e 135/2012, 
conforme o que foi decidido no Processo Administrativo nº 357/2016:

CLASSIF. Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO
9º 21960002181 LYS OLIVEIRA FRANÇA

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis a saber: 10, 11 e 12/09/2019 (3ª, 4ª e 5ª feira), junto 
à Guarujá Previdência – Av. Adhemar de Barros nº 230, Santo Antônio 
– Guarujá, no horário das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, 
para fins de processo admissional.

Guarujá, 09 de setembro de 2019
Aline Borges de Carvalho
Gerente Administrativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Guarujá Previdência, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada 
no Concurso Público Edital nº 001/2015 – TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 
ADMINISTRADOR – LEI COMPLEMENTAR 179/2015 e 135/2012, 
conforme o que foi decidido no Processo Administrativo Nº 363/2016:

CLASSIF. Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO
7º 21960000537 ROBERTA TRAMONTINA

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis a saber: 10, 11 e 12/09/2019 (3ª, 4ª e 5ª feira), junto 
à Guarujá Previdência – Av. Adhemar de Barros nº 230, Santo Antônio 
– Guarujá, no horário das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, 
para fins de processo admissional.

Guarujá, 09 de Setembro de 2019.
Aline Borges de Carvalho
Gerente Administrativa

(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

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 Administra-
ção 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 
nove 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 Administração 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

PORTARIA N° 1.332/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVI-
DÊNCIA, usando das atribuições que a Lei lhe confere, em especial 
o artigo 33, XV da Lei Complementar 179/15 e considerando o que 
ficou decidido no processo administrativo n° 388/2018;
CONCEDE aposentadoria especial do professor, conforme cálculos 
apurados, a Sra. MARIA JOSE DOS SANTOS, servidora pública da Pre-
feitura Municipal de Guarujá, prontuário 11.478, Professor de Educação 
Básica III, conforme prevê o artigo 150 cc 152, da Lei Complementar 
nº179/2015, artigo 40, §1º, III, “a” cc § 5º da Constituição Federal, com 
redação da E.C. nº 41/2003 e Nota Técnica 03/2013 da Secretaria 
de Políticas da Previdência Social-NT 03/2013/CGNAL/DRPSP/
SPPS/MPS.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 13 de setembro de 2019.

Registre-se e publique-se.
Guarujá Previdência, 09 de setembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA        
DIRETOR PRESIDENTE

Registrada no Livro Competente

PORTARIA N° 1.331/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVI-
DÊNCIA, usando das atribuições que a Lei lhe confere, em especial 
o artigo 33, XV da Lei Complementar 179/15 e considerando o que 
ficou decidido no processo administrativo n° 740/2019;
CONCEDE aposentadoria por invalidez, conforme cálculos apurados, 
a Sra. WALDEREZ DA SILVA TEIXEIRA, servidora pública da Prefeitura 
Municipal de Guarujá, prontuário 17.056, Médica Socorrista conforme 
prevê o artigo 136 cc 138, da Lei Complementar nº179/2015, artigo 
40, §1º, I, da Constituição Federal, com redação da E.C. nº 41/2003 
e Nota Técnica 03/2013 da Secretaria de Políticas da Previdência 
Social-NT 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 13 de setembro de 2019.

Registre-se e publique-se.
Guarujá Previdência, 09 de setembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA        
DIRETOR PRESIDENTE

Registrada no Livro Competente

OUVIDORIA
162 0800.773.7000
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todo dia
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População prestigia desfile Cívico-
Militar na Avenida Santos Dumont

Como parte da programação, dia 7 teve 
exposição de carros do colecionador Maurício 
Monaco Capra, e da Guarda Civil Municipal, 
com os projetos sociais e demais atividades

O tradicional Desfile Cívi-
co-Militar, realizado no 
último dia 6, foi o ponto 

alto das comemorações da Se-
mana da Pátria, em Guarujá. 
O evento levou cerca de 20 
mil pessoas à Avenida Santos 
Dumont, em Vicente de Car-
valho, que prestigiaram os 
quase cinco mil alunos da rede 
pública (municipal, estadual 
e particular), representantes 
das Forças Armadas, grupos de 
escoteiros e vários segmentos 
da sociedade.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) abriu o desfile com a 
participação de 80 guardas 
civis, entre eles os que atu-
am no Projeto Social da GCM, 
voltado a crianças, que tam-
bém desfilaram; além dos 24 
alunos do Curso de Forma-
ção da Guarda. A GCM ainda 
participou com 13 viaturas, 
entre patrulhamento, Canil 
Municipal, Força Tarefa, 
equipe ambiental e três mo-
tocicletas. 

O prefeito de Guarujá, ao 
lado do vice-prefeito e titu-
lar da Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer, além 

Representantes das Forças 
Armadas e da Polícia Militar 
prestigiaram o desfile levando 
para a Avenida Santos Dumont 
seus grupamentos e viaturas, 
que garantem a segurança das 
cidades da Baixada Santista.

A Semana da Pátria, aberta 
no último dia 3, foi encerrada 
no domingo (8) com o descer-
ramento do Pavilhão Nacional, 
na Praça das Bandeiras, em 
Pitangueiras (Centro).

No sábado (7) – dia da In-
dependência, o público pôde 
conferir, na Praça dos Expe-
dicionários (Pitangueiras), a 
Exposição da Semana da Pátria 
que contou com carros do co-
lecionador Maurício Monaco 
Capra, e também da Guarda Ci-
vil Municipal, com os projetos 
sociais e demais atividades. E 
no domingo (8), antes de en-
cerrar as atividades, a Banda 
do Exército e a Orquestra Mu-
nicipal participaram do ‘Sin-
fonia na Praia’, na Praça dos 
Expedicionários.

 
PEREQUÊ

No Perequê, onde tradicio-
nalmente acontece o Desfile 
Cívico, cerca de 1800 alunos, 
entre unidades de ensino mu-
nicipal, estadual e particular 
participaram do evento, no úl-
timo dia 4, realizado ao longo 
da Avenida Rio Amazonas.

de autoridades civis e 
militares, parabenizou 
toda organização, res-
saltando a importância 
do evento para a Cida-
de. “É um momento de 
fortalecimento do ato 
cívico pelas crianças e 
jovens do Município. 
Temos investido na 
Educação de Guarujá 
porque acreditamos 
que esse é o caminho 
para o futuro de nossos 
alunos”, destacou.

Já o secretário de Educa-
ção ressaltou a importância 
do desfile para o resgate de va-
lores. “Resgatar os valores e o 

respeito à Pátria são questões 
fundamentais para formarmos 
cidadãos melhores”. 

Com bandas, fanfarras e 

acrobacias, os alunos levaram 
à avenida diversos cartazes 
com mensagens de patriotis-
mo, respeito e homenagens.

Hygor Abreu

Fotos H
elder Lim

a

Exposição de carros atraiu a atenção 
na Praça dos Expedicionários
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