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Guarujá promove 
ações de prevenção 

ao suicídio

Cidade está na 
final da Olimpíada 
do Conhecimento

Ciclo de Gestão Cultural tem 
vagas abertas até dia 25

SETEMBRO AMARELO ATIVIDADE EDUCATIVA

INSCRIÇÕES
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OPERAÇÕES 
URBANAS

As equipes do 
serviço de tapa-
buraco efetuam 
uma programação 
que abrange os 
mais diversos 
bairros do 
Município. Na 
última semana, a 
Avenida Puglisi, no 
Centro, foi um dos 
pontos que recebeu 
esses cuidados

Refis viabiliza mais 
de R$ 6 milhões 
em renegociações

Em apenas 14 dias, o Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) do Município já renegociou pouco mais 
de R$ 6 milhões referentes a débitos inscritos na 
Dívida Ativa. Desses, R$ 5,5 milhões correspondem a 
pagamento à vista, sendo que R$ 1,3 milhão já entrou 
efetivamente nos cofres da Prefeitura. Nesse período, 
mais de mil contribuintes já aderiram ao programa, que 
oferece descontos de até 100% para multas e juros

BALANÇO PARCIAL

ÚLTIMA PÁGINA
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Vagas para Ciclo de 
Gestão Cultural seguem 
abertas até dia 25

Guarujaenses são destaque 
em prova de pedestrianismo

Evento acontece no próximo dia 29 e as inscrições são gratuitas

OPORTUNIDADE A Secretaria de Cultura 
(Secult) de Guarujá con-
tinua com vagas abertas 

para o Ciclo de Gestão Cultu-
ral, em que gestores, produ-
tores culturais, artistas e es-
tudantes de artes poderão ter 
acesso a mentoria e palestras 
gratuitas. A iniciativa aconte-
ce no próximo dia 29, das 9 às 
18 horas, no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira (Av. Dom Pe-
dro I, 350 – Enseada). 

Todas as atividades são 
gratuitas, e para participar é 
necessário que o interessa-
do se inscreva na atividade 
de interesse (confira abaixo), 
por meio do link: https://bit.
ly/2LOW8T2. Mais informa-
ções no (13) 3387-7016.

A ação visa oferecer capa-
citação para elaboração, pla-
nejamento, captação de recur-
sos e comunicação de eventos 
culturais e ações de políticas 
públicas. A iniciativa é da Se-
cretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de São 
Paulo, por meio da Poiesis, em 
parceria com a Secult. Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Repolho bicolor, arroz, feijão, cubos de 
carne (goulash), beterraba temperada, 
spumoni e suco de manga

Repolho bicolor, arroz, feijão, isca 
suína acebolada, cenoura vick, 
banana e suco de caju

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

restaurante

menu

popularR$
 1

ESPORTE

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

PROGRAMAÇÃO

PALESTRA: 
Sustentabilidade e Gestão de Negócios Culturais com Daniele Torres
9 às 10h | 30 vagas | Inscrições até  o próximo dia 25, pelo link: 
https://bit.ly/2Ho29kR
 
WORKSHOP: 
BR-SP - Presente e Futuro de Políticas Públicas de Cultura com Inti Queiroz
10 às 12h30 e 14 às 18h | 30 vagas | Inscrições até  o próximo dia 
25, pelo link: https://bit.ly/2Ho29kR

Três guarujaenses ficaram 
entre os melhores corredores 
da 5ª Corrida - Caminhada da 
Independência, em São Vicen-
te, no último domingo (8). Na 
oportunidade, Davi Felix, de 
6 anos, sagrou-se campeão da 
categoria Kids, que engloba 
esportistas de até 8 anos, num 
percurso de 200 metros.

No adulto, David Felix e 
Thiago Batista obtiveram o 2º 
e o 5º lugares, respectivamen-

te, no quadro geral masculino, 
competindo na divisão elite - 
em que percorreram 7 km. Ao 
todo, 650 atletas participaram 
da prova. Os três corredores 
de Guarujá integram a equipe 
Brasil Runner.

Thiago, David e Davi 
ficaram entre os primeiros 
colocados de suas 
respectivas categorias
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Guarujá participa de fase final 
da Olimpíada do Conhecimento 

Escola ganhadora 
irá disputar a Etapa 
Metropolitana (final), 
que acontece no dia 
9 de outubro, em 
Praia Grande

O Colégio Ômega foi o 
vencedor da etapa mu-
nicipal da Olimpíada do 

Conhecimento, em Guarujá. 
Foram realizadas duas fases, 
envolvendo 2.424 alunos, além 
de professores e equipes de 
sete unidades de Ensino da 
rede pública e quatro particu-
lares. A escola ganhadora irá 
disputar a Etapa Metropolitana 
(final), que acontece no dia 9 
de outubro, em Praia Grande. 

O evento é uma atividade 
educativa em comemoração ao 
Dia Internacional de Redução 
de Desastres Naturais, promo-
vida pela Coordenadoria Esta-
dual de Defesa Civil (Cedec), 
Regional I-2 – Baixada Santista 
(Redec), Comissões Munici-
pais de Proteção e Defesa Ci-
vil (Compdec) e Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT).

A disputa municipal foi reali-
zada em duas etapas. A primeira 
selecionou entre as 11 escolas 
participantes, qual representa-
ria a Cidade, explorando temá-
ticas como informações sobre 
ações preventivas em áreas de 
risco, entre os alunos e profes-
sores do Ensino Fundamental 
das escolas de Guarujá, com o 
intuito de se evitar e/ou reduzir 
acidentes naturais. 

Já a segunda fase foi pro-
movida pelo Colégio Ômega, 
que realizou atividades perti-
nentes ao tema, com o objetivo 
de selecionar os três alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental 
que participarão da final do 
evento. As estudantes escolhi-
das foram Laura Vitória Coe-
lho Gomes, Beatriz Tretow de 
Moraes e Lavínia de Oliveira 
Mazagão, que receberão diplo-
ma de classificação até o fim 
do mês.

A Defesa Civil de Guarujá 
vem oferecendo, em parceria 

com a escola, todo o apoio ne-
cessário ao longo do período 
da execução do projeto, por 
meio de uma interação entre 
os alunos selecionados e o 
corpo técnico, que acontece 
durante encontros semanais. 
Neles, são discutidos os temas 
propostos, além do forneci-
mento de material didático, 
projeção de filmes e aplica-
ção de atividades pedagógi-
cas referentes às temáticas 
sugeridas pela Olimpíada do 
Conhecimento.

As três alunas selecionadas 
receberam diplomas de classi-
ficação para a Etapa Metropoli-
tana e uma camiseta comemo-
rativa da Olimpíada. A escola 
receberá um diploma, livros 
com temática preventiva e um 
DVD elaborado pelo IPT sobre 
prevenção de áreas de risco, 
fornecidos pela Coordenado-
ria Municipal de Prevenção e 
Defesa Civil.

ETAPA METROPOLITANA
A Etapa Metropolitana 

será realizada em 9 de ou-
tubro, das 14 às 17 horas, 
no Auditório Jornalista 
Roberto Marinho, da Se-
cretaria de Educação de 
Praia Grande, localizado 
na Rua José Borges Neto, 
50 – bairro Nova Mirim.

O evento contará com 
a participação de nove 
escolas, que representa-
rão os nove municípios 
da Baixada Santista. As 
equipes são formadas por 
três alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental, to-
talizando assim 27 alunos 
participantes.

DEFESA CIVIL

Evento é uma atividade educativa em comemoração ao Dia Internacional de Redução de Desastres Naturais
Fotos Divulgação
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Neic Prof. Amaro de Araújo 
Lima recebeu o Grupo 
Kaçafeyta, da aldeia Kariri 
Xocó, de Alagoas

Ações de conscientização 
são realizadas  nos Caps

Projeto apresenta cultura indígena para alunos da rede municipal

Durante todo este mês, usuários dos Centros de Atenção Psicossociais poderão participar 
de oficinas com as temáticas ‘sofrimento e ideação suicida’ e ‘valorização da vida’

A Secretaria de Saúde de 
Guarujá (Sesau), por 
meio da Coordenado-

ria de Saúde Mental, realiza 
ações de conscientização do 
mês de prevenção ao suicídio, 
conhecido como ‘Setembro 
Amarelo’.

Durante todo este mês, 
usuários dos Centros de Aten-
ção Psicossociais (CAPs) e a 
população em geral, poderão 
participar de oficinas com as 
temáticas ‘sofrimento e idea-
ção suicida’ e ‘valorização da 
vida’. 

Já nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e nas Unidades 
de Saúde da Família (Usafas) 
são realizadas rodas de con-
versas com pacientes nas salas 
de espera. 

A coordenadora de Saúde 

Mental do Município minis-
trará palestras para colabo-
radores de instituições priva-
das instaladas no Município, 
como a Rumo Logística e o 
Supermercado Atacadão. O 
tema da palestra ‘Você não 
está sozinho’, visa conscien-
tizar a população da impor-
tância do atendimento com 
especialistas. 

SETEMBRO AMARELO
Desde 2015, no mês de se-

tembro, é realizada a campa-
nha brasileira de prevenção 
ao suicídio - uma iniciativa do 
Centro de Valorização da Vida, 
do Conselho Federal de Medi-
cina e da Associação Brasileira 
de Psiquiatria, que envolve di-
versos segmentos comerciais e 
sociais em prol da causa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Fotos D
ivulgação

Centro de Atendimento Psicossocial Infantil – Juvenil – CAPS I
Rua Carlos Nehring, 640 –Jardim Helena Maria
Telefone: (13) 3355-9069 / (13) 3382-1553

Centro de Atendimento Psicossocial José Foster Júnior – CAPS II
Rua Buenos Aires, 194 – Vila Maia
Telefone: (13) 3386-7079

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III (24h)
Avenida Adriano Dias, 692 – Jardim Boa Esperança
Telefone: (13) 3355-8445 / (13) 3383-9518

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Droga – CAPSAD
Rua Josefa Hermínia Caldas, s/nº – Vila Áurea
Telefone: (13) 3342-3202 / (13) 3386-1981

SETEMBRO              
AMARELO

LOCAIS DE ATENDIMENTO

O Núcleo de Educação In-
fantil Conveniado (Neic) Pro-
fessor Amaro de Araújo Lima 
Sobrinho na Enseada teve uma 
tarde diferente, no último dia 
30. A unidade recebeu a visi-
ta do Grupo Kaçafeyta, da al-
deia Kariri Xocó, de Alagoas, 
que apresentou às crianças 
e responsáveis pela unidade 
um pouco sobre sua cultura e 
vivências, por meio do Projeto 
Sambyyé Baxó.

A ação envolveu apresen-
tações de dança, canto, pin-
tura facial, palestra, venda 
de artesanatos e a montagem 
de uma representação de oca 
em tamanho menor. O proje-
to é ministrado pelo cacique 

Kayrrá, da aldeia Kariri Xocó, 
que possui três mil habitantes. 
Seu objetivo é divulgar a cultura 
e vivências de seu povo pelo 
Brasil e, por meio do projeto, 
sustentar sua família. 

A ideia de convidar o gru-
po partiu da Orientadora 
Pedagógica da unidade, que 
encontrou o projeto enquan-
to navegava pela internet, 
coincidentemente, no Dia do 
Índio (19 de abril). “É muito 
importante trazer a cultura 
para as escolas e creches. 
Não podemos deixar que ela 
se perca”.

Sobre a visita ao Neic, o ca-
cique conta que se sentiu em 
casa. “Fiquei impressionado 

com a recepção das crianças, 
pais e profissionais da escola. 
Foi maravilhoso”.

O SAMBYYÉ BAXÓ 
O Projeto existe há quase 20 
anos e desde então viaja o País 
para apresentações em escolas. 
Seu nome significa ‘Guerreiro de 
Verdade’ e sua cultura possui 
uma vertente musical muito forte, 
tendo maior representatividade no 
Toré - conjunto de cantos e danças 
que representam acontecimentos 
históricos e culturais. O nome 
do grupo, Kaçafeyta, significa 
‘conhecimento’ ou ‘sabedoria’ em 
sua língua original, e representa 
a oportunidade que levam para 
jovens e adultos, de conhecer suas 
culturas ancestrais, valorizando 
suas raízes e propagando o respeito 
ao próximo. Para entrar em contato 
com o grupo, basta acessar o site 
kayrrakaririxoco.com.br, ou pelo 
telefone (11) 98705-4016.
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D E C R E T O N.º 13.276.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 11.860, de 

10 de junho de 2016, 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, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência;
Considerando a necessidade de regularização no Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica na Rede de Transporte Público de Guarujá; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo nº 
25287/145547/2019,

D E C R E T A:
Art. 1.º O § 3.º, do Artigo 2.º, do Decreto n.º 11.860, de 10 de junho de 
2016, passa a vigorar com a seguinte redação;
“Art. 2.º (…)
(…)
§ 3.º O Cartão de Transporte Público permitirá a integração (Sistema 
Integrado de Transporte) na RTG:
I – o direito de até 4 (quatro) integrações diárias;
II – O direito de que trata o inciso anterior, respeitará o intervalo máximo 
de 100 (cem) minutos com limite de 2 (duas) integrações no período;
III – vedada a utilização sequencial da última linha utilizada e do mesmo 
veículo, no mesmo sentido ou sentido de retorno.” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

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

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 09.09.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA N.º 021/2019
Termo de Parceria n.º 021/2019; Parceiros: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARUJÁ (CNPJ/MF n.º 44.959.021/0001-04) e ÁBACO GUA-
RUJÁ – EDUCAÇÃO E TREINAMENTO COGNITIVO Ltda. M.E. (CNPJ/
MF n.º 28.607.021/0001-99); Objeto: estabelecer cooperação entre 
as partes que firmam este instrumento, que se realiza através dos 
trabalhos educacionais e pelo contato entre as instituições, visando 
a concessão de descontos aos servidores públicos municipais e seus 
dependentes; Processo Administrativo nº 12086/218471/2019; 
Vigência: será plena dentro do ano civil em que o mesmo for assi-
nado, vencendo-se, portanto, no dia 31 de dezembro de cada ano, 
podendo ser renovado automaticamente, pelo mesmo prazo e nas 
mesmas condições, em não havendo manifestação escrita contrária 
de qualquer uma das partes à outra, até o dia 01 de dezembro de 
cada ano, até 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do presente; 
Data de Assinatura: 15 de agosto de 2019; Guarujá, 11 de setembro 
de 2019; ÉDER SIMÕES DE OLIVEIRA - Pront. n.º 18.825, que o 
digitei e publico.

Lei Municipal n.º 4.242/2015
(ADIN n.º 2198739-26.2016.8.26.0000)

Por decisão de 22 de março de 2017 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, foi julgada procedente a ação, declarando inconstitu-
cional a Lei  Municipal n.º 4.242, de 31 de agosto de 2015, Proc. n.º 
2198739-26.2016.8.26.0000.

Lei Municipal n.º 4.326/2016
(ADIN n.º 2194576-03.2016.8.26.0000)

Por decisão de 31 de maio de 2017 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, foi julgada procedente a ação, declarando inconstitu-
cional a Lei  Municipal n.º 4.326, de 29 de agosto de 2016, Proc. n.º 
2194576-03.2016.8.26.0000.

Proc. n.º 19443/195204/2019.
Eu, VÁLTER SUMAN, Chefe do Executivo Municipal, nos termos da Re-
solução Normativa do CNS sob nº 453, de 10 de maio de 2012, na sua 
Quarta Diretriz, Artigo XII, homologo a Resolução Normativa do Conselho 
Municipal de Saúde nº 09 de 2019, que versa sobre o seguinte assunto:
• Aprovação por unanimidade da mudança de finalidade do equipamento 
UPA Boa Esperança para outros serviços de Saúde.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 12 de julho de 2019.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

Portaria N.º 1.084/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Orientador de Ensino 
(FG-E4), junto à E.M. “Vereador Ary da Silva Souza”, da servidora TA-
TIANA RIBAS MEM DE SÁ - Pront. n.º 16.880, retroagindo seus efeitos 
a 14/08/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.085/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Vice-Diretor de Uni-
dade de Ensino (FG-E3), junto à E.M. “Vereador Ary da Silva Souza”, 
da servidora GRAZIELA OLIVEIRA DE TOLEDO - Pront. n.º 14.545, 
retroagindo seus efeitos a 14/08/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.086/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR, a pedido, a Função Gratificada correspondente a Orientador 
de Ensino (FG-E4), junto à E.M. “Profª Maria Aparecida de Araújo”, da 
servidora NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA - Pront. n.º 11.055, retroagindo 
seus efeitos a 04/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 1.087/2019.-
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 APARECIDA DOS SANTOS F.FREITAS – 
Pront. nº 3.992,  para responder pela Função Gratificada de Orientador 
de Ensino  (FG-E4), junto à E.M. “Profª Maria Regina Teixeira dos Santos 
Claro”, retroagindo seus efeitos a 29/08/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 1.088/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora GRAZIELA OLIVEIRA DE TOLEDO – Pront. nº 
14.545,  para responder pela Função Gratificada de Orientador de 
Ensino  (FG-E4), junto à E.M. “Vereador Ary da Silva Souza”, retroagindo 
seus efeitos a 14/08/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria nº 1.089/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora TATIANA RIBAS MEN DE SÁ – Pront. nº 16.880,  
para responder pela Função Gratificada de Vice-Diretor de Unidade  de 
Ensino  (FG-E3), junto à E.M. “Vereador Ary da Silva Souza”, retroagindo 
seus efeitos a 14/08/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“SEDEL”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.090/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora ANA CLAUDIA DA SILVA – Pront. n.º 10.691, junto 
à Secretaria Municipal de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO
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Portaria N.º 1.091/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora ROSILENE DA SILVA – Pront. n.º 19.100, junto à 
Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

“SEDECON”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.092/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor MARCOS SANTOS OLIVEIRA – Pront. n.º 19.019, 
junto à Secretaria Municipal de Relações Sociais.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Defesa e Convivência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.093/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora DALANEY INÊS GAMA – Pront. n.º 6.083, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.094/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR a servidora ALESSANDRA HELENA MARTINS MADURO – Pront. 
n.º 19.518, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.095/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor EDEMIR DE SOUZA COSTA – Pront. n.º 13.771, junto 
à Secretaria Municipal de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO

Secretário Municipal de Administração
“SEDECON”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 1.096/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; e,

R E S O L V E:
RETIRAR a gratificação percebida pela Responsabilidade Técnica, junto 
ao CRAS Morrinhos, prevista no artigo 228, da Lei Complementar nº 
135, de 04 de abril de 2012, da servidora MARIANA GOMES MOURA 
- Pront. n.º 20.207. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 14.05.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.097/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora CRISTINA DE SOUZA TEODORO CARRIL - Pront. 
nº 11.491, para responder como Supervisor III (FG-S6) junto à Secretaria 
Municipal de Administração, retroagindo a 01/08/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração 

“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.101/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor MARIVALDO COTTA – Pront. n.º 3.417, junto à Se-
cretaria Municipal de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.102/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
LOTAR o servidor RAFAEL GARCIA MURSILLO JUNIOR – Pront. n.º 
18.361, junto à Secretaria Municipal de Administração.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.104/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR, a pedido, a Função Gratificada correspondente a Coordenador 
III (FG-S3), junto a Advocacia Geral do Município, da servidora CRISTIANE 
GONÇALVES DA SILVA - Pront. n.º 13.868. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
Advogado Geral do Município

/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.105/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.075/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.106/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.076/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.107/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.077/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.108/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.078/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
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Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.109/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.079/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 1.110/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 1.080/2019 de 10 de setembro 
de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 11 de setembro de 2019.

PREFEITO
“GAB”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 11.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

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

DESPACHO
Edital nº. 11/2019 – Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9105/186070/2019
Objeto: REFORMA DA PRAÇA POSSIDÔNIO XAVIER DE JESUS, SITO À 
ALAMEDA DAS VIOLETAS COM  RUA JOSÉ  FERREIRA CANAES, S/N, 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO 
DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos de Habilitação escoimados, apresentados 
ao Edital nº. 11/2019, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, no tipo 
menor preço total, a Comissão Permanente de Licitações de Obras e 
Serviços de Engenharia decide:

I - HABILITAR a empresa licitante, CONSTRUTORA A. F. CINTRA LTDA, 
pelo  atendimento a todas as exigências editalicias.
II -  Em ato continuo fica estabelecido o dia 23 de setembro de 2019, 
às 9 h 30min, na sala de reuniões da Diretoria de Compras e Licitações, 
no Paço Moacir dos Santos Filho / Guarujá / SP, a data para abertura 
do envelope nº 02 – Proposta.
III. Publique-se.

Guarujá, 11 de setembro de 2019.
ANIRIA J. DA FONSECA TEIXEIRA

Presidente interina 

DESPACHO
Edital nº. 16/2019 – Modalidade: Tomada de Preços
Processo Administrativo nº: 41713/186070/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DA RUA SÍLVIA VALADÃO DE AZEVEDO, TRECHO ENTRE 
A RUA MÁRIO RIBEIRO E AVENIDA LEOMIL, BAIRRO CENTRO, NO 
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos de Habilitação apresentados ao Edital nº. 
16/2019, na modalidade Tomada de Preços, a Comissão Permanente 
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia decide:
I – HABILITAR a empresa licitante, ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELLI, 
pelo atendimento a todas as exigências editalicias. 
II - Em ato contínuo fica estabelecido o dia 24 de setembro de 2019, às 
09 h 30min, 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, 11 de setembro de 2018.
Aniria J. da Fonseca Teixeira

Presidente interina

DESPACHO
Processo Administrativo nº 2444/942/2019
Pregão Presencial n.º 27/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hos-
pitalar, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá 
– Bloco 2/19.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licita-
tório, 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 
das empresas abaixo, conforme readequação de preços:

AMPLA PARTICIPAÇÃO (75% DO QUANTITATIVO)
LOTE 01 

ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Item Valor Unitário
01 R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos)
02 R$ 13,43 (treze reais e quarenta e três centavos)
03 R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete centavos)
04 R$ 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos)

LOTE 02
ADJUDICATÁRIA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)
02 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)
03 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)
04 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)
05 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)
06 R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos)

LOTE 06
ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

01 R$ 2,11 (dois reais e onze centavos)
02 R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos)

COTA RESERVADA (25% DO QUANTITATIVO)
LOTE 01 

ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI
Item Valor Unitário
01 R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos)
02 R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos)
03 R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos)
04 R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos)

LOTE 02

ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI
01 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)
02 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)
03 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)
04 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)
05 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)
06 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)

LOTE 06
ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI

01 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos)
02 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)

PROPOSTA INTEGRAL (100% DO QUANTITATIVO)
LOTE 03 

ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI
Item Valor Unitário
01 14,68 (quatorze reais e sessenta e oito centavos)
02 13,00 (treze reais)

LOTE 04
ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI

01 0,94 (noventa e quatro centavos)
02 0,95 (noventa e cinco centavos)
03 0,95 (noventa e cinco centavos)

LOTE 05
ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI

01 17,15 (dezessete reais e quinze centavos)
02 84,55 (oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
03 10,00 (dez reais)

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

Guarujá, 29 de agosto de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Processo nº 14047/942/2018
Pregão Presencial nº 52/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de 
raios-x e mamógrafos da marca VMI, da Secretaria de Saúde do 
Município de Guarujá.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o processo 
licitatório e considerando a decisão da pregoeira encarregada de 
conduzir e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto 
em nome das empresas abaixo:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR TOTAL

1 SERV IMAGEM PAULISTANA
ASSISTENCIA TECNICA LTDA

R$ 14.760,00
(quatorze mil e setecentos e sessenta reais)

2 KON TATO COMERCIAL LTDA R$ 10.560,00
(dez mil e quinhentos e sessenta reais)

3 KON TATO COMERCIAL LTDA R$ 26.400,00
(vinte e seis mil e quatrocentos reais)

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

Guarujá, 03 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO 
Processo Administrativo nº 17219/71137/2019
Pregão Presencial n.º 54/2019 
Objeto: Aquisição de móveis planejados em MDF de alta densidade 
para a Unidade Complexa William Rocha no Município de Guarujá.
I - A vista dos elementos de convicção que instruem o processo lici-
tatório, e considerando a decisão da pregoeira encarregada de con-
duzir e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto à 
empresa abaixo:
ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 875,00
(oitocentos e setenta e cinco reais)

02 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais)



8 QUINTA-
FEIRA
12.9.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

03 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.000,00
(um mil reais)

04 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.065,00
(um mil e sessenta e cinco reais)

05 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.180,00
(um mil, cento e oitenta reais)

06 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais)

07 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 655,00
(seiscentos e cinquenta e cinco reais)

08 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.650,00
(um mil, seiscentos e cinquenta reais)

09 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.000,00
(um mil reais)

10 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.100,00
(um mil e cem reais)

11 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.590,00
(um mil, quinhentos e noventa reais)

12 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.490,00
(um mil, quatrocentos e noventa reais)

13 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.050,00
(um mil e cinquenta reais)

14 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 730,00
(setecentos e trinta reais)

15 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.350,00
(um mil, trezentos e cinquenta reais)

16 GAMA INTERIORES DECORAÇÃO E COMERCIO EIRELI R$ 1.100,00
(um mil e cem reais)

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

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 275/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2260/26/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 41/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: H.S COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI - ME
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cimento e cal, para 
execução de serviços de reparos, reformas e manutenção dos próprios 
públicos e cemitérios, para atender a Prefeitura Municipal de Guarujá. 
As despesas decorrentes, objeto desta ata, correrão por conta dos 
recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 
06.01 Secretaria Municipal de Administração
07.01/07.02/07.03 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e As-
sistência Social
09.01 Secretaria Municipal de Cultura
10.01/10.02/10.03 Secretaria Municipal de Defesa e Convivência 
Social
11.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário
12.01 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
16.01 Secretaria Municipal de Saúde
27.01 Secretaria Municipal de Operações Urbanas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00
Para os itens e valores abaixo registrados:

PROPOSTA INTEGRAL (100% DO QUANTITATIVO)
Item Quant Unidade Descrição VALOR UNITÁRIO

1 9.945 SC Cimento CPIII R$ 20,40
2 4.145 SC Cimento CPV R$ 29,80
3 2.795 SC Cal hidratada para massa R$ 8,00
4 3.545 SC Cal para pintura R$ 6,80

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Data de assinatura: 
28 de Agosto de 2019.
As aquisições ora registradas serão diretamente acompanhadas e fis-
calizadas pela Secretário Municipal de Operações Urbanas, que zelará 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, nos 
termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

(Republicação por incorreção)
Instrução Normativa 01/19

Dispõe sobre atendimento escolar domiciliar a 
alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão 

de tratamento de saúde que implique permanência prolongada 
em ambiente domiciliar e dá providências correlatas

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, 
CONSIDERANDO o direito público subjetivo à educação constitucio-
nalmente consagrado.
CONSIDERANDO a escolarização de todas as crianças e adolescentes, 
prevista na Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA.
CONSIDERANDO o princípio da igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola, estabelecido pela Lei 9.394/1996, de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB; - o disposto na Resolução CNE/
CEB 4/09, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial.
CONSIDERANDO a implementação de ações educativas adequadas 
às necessidades de alunos que se encontrem impossibilitados de 
frequentar as aulas, por problemas de saúde que impliquem sua 
permanência prolongada em domicílio.

RESOLVE:
Artigo 1º O atendimento escolar domiciliar, de que trata a presente nor-
mativa, destina-se a alunos matriculados em escolas da rede municipal 
de ensino, que se encontrem em tratamento médico, por problema 
de saúde cuja gravidade exija seu afastamento das aulas regulares no 
âmbito da unidade de ensino.
Parágrafo único. Em razão das características e especificidades de 
cada tipo de atendimento domiciliar, faz-se necessária, durante as 
aulas em domicílio, no ambiente em que estejam sendo ministradas, 
a presença permanente de um familiar e/ou de um responsável pelo 
aluno, devidamente indicado pela família.
Artigo 2º Para fins do disposto nesta normativa, o público alvo do aten-
dimento escolar domiciliar são os alunos regularmente matriculados 
na rede municipal de ensino que:
I – fazem uso constante de respiração mecânica;
II – comprovem ter doenças degenerativas em fase avançada;
III – se encontrem impossibilitados de se deslocarem até a unidade 
de ensino.
§ 1º Esse atendimento escolar destina-se ao aluno com afecções de 
natureza contínua, ou de longa duração, assim como aquelas cujas 
manifestações se apresentem descontínuas e intermitentes, às de 
caráter não repetitivo e às de cunho circunstancial, todas devidamente 
comprovadas por relatório médico, impedindo os alunos de frequentar 
as aulas regulares, bem como atestando as condições de realização 
das atividades intelectuais, por um período mínimo de seis meses. 
§ 2º Os alunos, cujo afastamento das aulas seja em período inferior 
a seis meses, terão direito às atividades domiciliares, em regime de 
colaboração entre a família e a escola, conforme disposto no Decreto 
Lei 1044/69.
Artigo 3º A autorização para atendimento escolar domiciliar poderá 
ser obtida mediante processo autuado e devidamente instruído pela 
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, contendo, obrigatoriamente, 
o que se segue:
I – requerimento, conforme modelo constante no Anexo I, que integra 
esta normativa, preenchido pelos pais do aluno ou por seu responsável 
legal, dirigido ao Diretor de Unidade de Ensino, acompanhado do rela-
tório médico que deverá conter, além do diagnóstico clínico do aluno, 
justificativa da necessidade do atendimento escolar domiciliar, com 
informações relativas à doença do aluno, atestando as condições de 
realização das atividades intelectuais e tempo do afastamento igual 
ou superior a seis meses;
II – ficha de dados do aluno, conforme modelo constante no Anexo II;
III – ofício do Diretor de Unidade de Ensino à Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer, manifestando-se quanto à solicitação de atendimento 
escolar domiciliar, fazendo constar o nome do aluno, seu RA, o ano/
turma/turno e a indicação da carga horária a ser atribuída, conforme 
o artigo 7º;

IV – parecer favorável ao deferimento da solicitação de atendimento 
escolar domiciliar, exarado pela Diretoria de Ensino.
Parágrafo único.  Uma vez concedida, a autorização para o atendimento 
escolar domiciliar poderá ser prorrogada por período de até seis meses, 
quantas vezes se fizerem necessárias, desde que, a cada vez, sejam 
juntados ao processo:
I – relatório médico atualizado, contendo o diagnóstico clínico do 
aluno e justificativas da necessidade de continuidade do atendimento; 
II – parecer da Diretoria de Ensino, favorável ao acolhimento do pedido 
de prorrogação. 
Artigo 4º O atendimento escolar domiciliar poderá ser cessado, a 
qualquer tempo, se sua continuidade for devidamente comprovada 
como desnecessária, mediante relatório médico ou declaração expressa 
dos pais do aluno ou de seu responsável. 
Artigo 5º São atribuições da equipe gestora da escola:
I – orientar e acompanhar o plano pedagógico de atendimento escolar 
domiciliar, elaborado pelo professor;
II – apresentar aos pais, de forma precisa e clara, as finalidades, os 
objetivos e as características do atendimento escolar domiciliar a 
ser prestado, bem como informar previamente a impossibilidade do 
atendimento, nos dias de ausência do professor;
III – assegurar, ao profissional que realizará o atendimento escolar 
domiciliar, o apoio do Orientador de Ensino da unidade para o acom-
panhamento pedagógico do atendimento;
IV – solicitar a análise da equipe de apoio multidisciplinar psicopeda-
gógica de acordo com o Anexo III desta normativa;
V – zelar pela organização e regularidade da vida escolar do aluno que 
se encontre em atendimento escolar domiciliar;
VI – fornecer ao profissional responsável pelo atendimento, informações 
sobre os aspectos sociais, pedagógicos e educacionais.
Artigo 6º O atendimento escolar domiciliar será efetuado: 
I – na educação infantil, no ensino fundamental I e EJA I, por um 
docente, certificado conforme a legislação vigente;
II – no ensino fundamental II e EJA II, por um docente de cada uma 
das quatro áreas do conhecimento, a saber: Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 
§ 1º Na ausência de docentes previstos neste artigo, o atendimento 
será realizado por profissionais desta Secretaria, certificados com 
licenciatura plena em Pedagogia.
§ 2º Para alunos com protocolo da Educação Especial, o atendimento 
será realizado por um PEE, professor de educação especial.
Artigo 7º A carga horária a ser atribuída aos docentes será: 
I – para o PEB I, correspondente a dez aulas semanais, podendo ser 
ampliada até o máximo da totalidade da carga horária indicada na 
matriz curricular do ano em que o aluno esteja matriculado, caso a 
condição de saúde do aluno assim o permita; 
II – para o PEB III e PEE, correspondente a doze aulas semanais atri-
buídas ao conjunto das quatro áreas do conhecimento, podendo ser 
ampliada até o máximo da totalidade da carga horária indicada na 
matriz curricular do ano em que o aluno esteja matriculado, caso a 
condição de saúde do aluno assim o permita. 
Parágrafo único.  O número de horas de estudos recomendado para o 
aluno deverá ser cumprido exclusivamente no período diurno. 
Artigo 8º Caberá ao professor: 
I – elaborar o seu plano de aula de acordo com o plano pedagógico 
para o atendimento domiciliar e com base nas informações contidas 
no anexo III desta normativa;
II – participar do conselho de nível/ano/termo, esclarecendo quanto 
às especificidades do atendimento escolar domiciliar; 
III – encaminhar semanalmente à equipe gestora da unidade de ensino, 
devidamente preenchido, o quadro de Registro de Acompanhamento 
do Atendimento Escolar Domiciliar, constante do Anexo IV, que integra 
a presente normativa;
IV – assegurar a participação efetiva do aluno nas diferentes situações 
de aprendizagem, registrando seu progresso, suas dificuldades e os 
encaminhamentos propostos; 
V – garantir que o aluno em atendimento escolar domiciliar realize as 
avaliações regulares, considerando o Plano Pedagógico;
VI – quando da impossibilidade de atendimento ao aluno, o professor 
deverá cumprir sua jornada na unidade de referência do discente.
Parágrafo único.  O desenvolvimento de ações pedagógicas, progra-
madas pelo professor no atendimento escolar domiciliar, deverá se 
ajustar às condições, possibilidades e demandas apresentadas pelo 
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aluno em seu contexto domiciliar, de acordo com o Plano Pedagógico 
elaborado pela equipe gestora.
Artigo 9º O registro de todas as informações relativas à vida escolar 
do aluno em atendimento escolar domiciliar, deverá ser acompanhado 
pela equipe gestora e pelo Supervisor de Ensino da unidade, com 
posterior arquivamento no prontuário do aluno. 
Parágrafo único.  O registro do acompanhamento do atendimento 
escolar domiciliar, no quadro constante do Anexo IV, deverá, no decorrer 
de seu desenvolvimento, ser assinado pelo familiar ou pelo responsável 
indicado a cada atendimento, a que se refere o disposto no parágrafo 
único do artigo 1º desta normativa. 
Artigo 10 Esta normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 02 de setembro de 2019.

Guarujá, 02 de setembro de 2019.
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação Esporte e Lazer

ANEXO I
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE 
ATENDIMENTO ESCOLAR DOMICILIAR

Eu, _______________________________________________
__________, RG____________________________, responsável 
legal pelo(a) aluno(a) ___________________________________
___________________, matriculado(a) na EM _______________
_______________________________________, no ________ 
ano/termo, solicito à direção dessa unidade de ensino, autorização 
para realização de atendimento escolar domiciliar, tendo em vista que, 
por motivo de doença, ele(a) encontra-se impedido(a) de frequentar as 
aulas na unidade. Comprometo-me a entregar os documentos exigidos 
pela legislação, bem como acompanhar esse  atendimento durante o 
período de afastamento da escola e comunicar previamente à unidade 
da ensino quando da impossibilidade do atendimento. 

______________, ______ de __________de ______.
____________________________________

Assinatura do responsável

ANEXO II
DADOS DO ALUNO

Nome: ____________________________________________
Data de nascimento: ________________ Sexo:  (  ) M   (  ) F
Unidade de ensino: ___________________________________
Ano escolar: _____________ Período: _______________
Endereço residencial: _________________________________
_________________________________________________
Telefone: _____________________
Nome do responsável indicado para o acompanhamento (quantos 
forem necessários): 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
Descrição das características do aluno: 
1. Comunicação:  (   ) por mensagens   (   ) verbais   (   ) gestuais  
(   ) faciais   (   ) expressões corporais   (   ) comunicação alternativa
Observações: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2. Independência/autonomia em relação à higiene pessoal:
(   ) banhar-se    (   ) secar-se      (   ) lavar as mãos
Observações: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. Independência/autonomia em relação ao controle de esfíncter:
(   ) usa fralda     (   ) usa cateter
Observações: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. Atividades básicas de vida diária/vida no lar:
Como se alimenta?    (   ) sozinho   (   ) por sonda    (   ) com auxílio

Observações: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Expectativas da família: _______________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Atendimento domiciliar anterior: _________________________ 
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Atendimentos anteriores de outra natureza (clínicos e terapêuticos): 
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

____________________________________
Assinatura do responsável

ANEXO III
ANÀLISE DA EQUIPE DE APOIO 

MULTIDISCIPLINAR PSICOPEDAGÓGICA
Habilidades acadêmicas
Interesse (foco de interesse, realização com competência/autonomia): 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
_________________________________________________
Escrita, produção de texto e leitura: _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
Linguagem falada: ___________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
Raciocínio lógico matemático: ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Habilidades Motoras
Imagem corporal: ___________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Esquema e equilíbrio corporal: __________________________
________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Orientação temporal: _________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Orientação espacial:
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Habilidade motora - Fina e Global: _________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Movimentação de Membros Superiores e Inferiores: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
Sustentação de Cabeça e Tronco:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________ 
_________________________________________________
Observações:
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________, ______ de _______________de _______
____________________________

Assinatura do técnico

ANEXO IV
REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO 

DO ATENDIMENTO ESCOLAR DOMICILIAR
Unidade de Ensino: __________________________________
Semana: de ________ a __________
Aluno: ____________________________________________
Professor: _________________________________________

DATA E HORÁRIO ATIVIDADES REALIZADAS ASS. RESPONSÁVEL
______/_____/_____
_______ às _______

______/_____/_____
_______ às _______
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______/_____/_____
_______ às _______

______/_____/_____
_______ às _______

______/_____/_____
_______ às _______

________________________________________
Assinatura do professor

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 14 de Setembro de 
2019, as vias: Avenida Santos Dumont do nº 1503 até a Praça 14 Bis 
e Avenida Presidente Vargas (lateral da Praça 14 Bis), Bairro Sítio Pae-
cará  – estarão bloqueadas ao tráfego de veículos das 14:00 às 23:00; 
tudo conforme decidido no processo administrativo nº 23523/2019.

Guarujá, 12 de Setembro de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

FINANÇAS

COMUNICADO – FINANÇAS Nº 32/2019
Considerando o disposto no caput do artigo 5º da Lei Federal nº 
8.666/93 que dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência, para 
cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades;
Considerando o acatamento ao Princípio Constitucional da Continui-
dade nos Serviços Públicos no que se diz respeito ao fornecimento 
de bens e prestação de serviços essenciais a população, ou seja, de 
relevante interesse público, indispensáveis a coletividade;
Considerando que o motivo trazido pela respectiva Secretaria de 
Finanças reveste-se de justificativa para proceder-se a alteração a 
Ordem Cronológica de Pagamentos (OCP), face à relevância dos ser-
viços prestados;
Considerando que haverá a suspensão dos serviços realizados pela 
empresa destacada abaixo, em relevância ao artigo 78º XV da lei já 
citada.
A Secretaria de Finanças comunica, na forma do que preceitua a le-
gislação em vigor, autoriza a quebra de cronologia para o pagamento 
à empresa Vagner Borges Dias ME, no valor total de R$ 526.782,57, 
referente à nota fiscal 666, do processo 20910/2019.

Guarujá, 11 de setembro de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças

ADVOCACIA GERAL

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
3-C, Fernando Parisi Zampieri, determina que, em cumprimento deste, 
seja expedida a citação por edital da processada, a Sra. M. R. D. V., 
prontuário n.º 19.334, lotada na SESAU. Citando–a de que em seu 
desfavor foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.º: 
18.125/2017, para apurar suposta conduta inadequada por parte da 
servidora, descrita na Portaria AGM n.º 14/2019, onde consta que 
a servidora processada apresentou excesso de faltas e não vinha 
exercendo adequadamente suas funções. Em tese, se comprovados 
os fatos narrados, a conduta da servidora processada caracteriza 
inassiduidade habitual, com previsão no artigo 453, I, da Lei Com-
plementar Municipal nº 135/2012, bem como o art. 482, “e” e “h” 
da CLT. Para tanto, intime-a para que compareça à Coordenadoria de 
Sindicância e Processo Disciplinar – AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil 
Loureiro, 691, 5o andar, Santa Rosa, Guarujá-SP, no dia 10/10/2019, 
às 14h00min, acompanhada de advogado, a fim de ser interrogada 
acerca dos fatos narrados no Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 18.125/2017. Cabe à defesa garantir o comparecimento de 
suas testemunhas, no máximo de 03 (três), à audiência para o dia 

10/10/2019 às 14h00min, independentemente de intimação.  O 
seu não comparecimento ao interrogatório terá como consequência 
a decretação da revelia. A processada fica desde já advertida de 
que caso não seja constituído advogado a Comissão Processante 
nomeará defensor dativo a servidora. A processada tem a obrigação 
de comunicar à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
eventual mudança de endereço. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Dado e passado nesta cidade, em 03 de Setembro de 2019. 
Eu, José Carlos Amâncio Santos, Assistente Administrativo, digitei 
e providenciei a impressão. Eu, Fernando Parisi Zampieri, subscrevi.

José Eduardo Lascane 
Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 3-C

 
SAÚDE

EXTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019

O Município do Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
torna público Edital de Chamamento Público, para seleção de Orga-
nização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar TERMO DE 
COLABORAÇÃO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO DE SAÚDE NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLO-
GIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇO SOCIAL E 
PSICOPEDAGOGIA OBJETIVANDO A PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU 
DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS CONCOMITANTES E SEUS FAMILIARES, a 
ser realizado por Organizações da Sociedade Civil  As propostas deverão 
ser protocoladas na Secretaria Municipal de Saúde – Av Santos Dumont, 
640 – sala 21 – Santo Antonio – Guarujá-SP de segunda a sexta-feira, 
entre os dias 13/09/2019 a 14/10/2019 das 10:00h as 16:00h. O 
Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.guaruja.sp.gov.br. 

Guarujá, 12 de setembro de 2019.
Vitor Hugo Straub Canasiro

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

REFERÊNCIA: Inexigibilidade de Chamamento Público – SESAU – 
TERMO DE FOMENTO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Recuperação de 
Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá – CRPI
CNPJ: 48.703.342/0001-02
Endereço: Rua Alexandre Migues Rodrigues, 845 – Jd Guaiuba – 
Guarujá/SP
Objeto Proposto: ADEQUAÇÃO FÍSICA DA EDIFICAÇÃO EM QUE 
OCORREM OS ATENDIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, DE ACORDO 
COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO, POR MEIO DE EMENDAS 
PARLAMENTARES Nº 30, 38, 47 E 85
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 180.316,00
PERÍODO: Exercício de 2019.
TIPO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: As emendas parlamentares nº 30, 38, 
47 e 85 contemplaram a indicação da OSC para a qual será realizado o 
aporte de recursos públicos a título de parceria, não havendo portanto, 
necessidade de prévio chamamento público, no teor do Inciso II do Art 
31 da Lei Federal 13019 e suas alterações. Na forma do Parágrafo 2º do 
Artigo 32 da Lei Federal 13019, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias 
para eventual impugnação, que deverá ser apresentada no Protocolo 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Guarujá, 11 de setembro de 2019.
Vitor Hugo Straub Canasiro

Secretário Municipal de Saúde

INFRAESTRUTURA E OBRAS
Edital de Notificação nº 25/2019

De conformidade com o Artigo 28, parágrafo 3º, da Lei Complementar 
nº 044/98, faço público que, por não terem sido encontrados, ficam 
os contribuintes abaixo relacionados, notificados de que deverão 
cumprir, no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, as 
exigências contidas nos autos relacionados, concernente à infração 
da referida lei.

Auto Cadastro Contribuinte Artigo
455040 6-0381-003-000 Adriano D. dos Santos/Pedro Rodrigues 38
455041 6-0381-003-000 Adriano D. dos Santos/Pedro Rodrigues 26
455042 6-0381-003-000 Adriano D. dos Santos/Pedro Rodrigues 27
457889 3-0537-001-000 Arlindo Pereira de Souza 27
455031 6-0097-009-000 Dorival Dias Pereira 38§05
437396 6-0031-013-000 Gilberto Orifice 27
460305 3-0152-009-000 Izabel Maluf Estefno 27
460306 3-0152-009-000 Izabel Maluf Estefno 38
459830 1-0072-011-000 Jacy de Freitas Schliske 38§05
252345 6-0731-022-000 José dos Santos 17
454331 0-0028-008-000 LP Administradora de Bens Ltda 38§05
459821 2-0022-012-000 Maria Zita Machado Alves 27
459822 2-0022-012-000 Maria Zita Machado Alves 38§05
459836 1-0124-024-000 Riacho Novo Empreend. Imob. Ltda 38§05
460301 3-1416-015-000 Shimpako Incorporadora Ltda 27
460302 3-1416-015-000 Shimpako Incorporadora Ltda 38
459811 1-0035-055-000 Steco Adm. e Partic. Ltda 27
459812 1-0035-055-000 Steco Adm. e Partic. Ltda 38§05
459814 1-0035-058-000 Steco Adm. e Partic. Ltda 27
459815 1-0035-058-000 Steco Adm. e Partic. Ltda 38§05
459809 2-0041-009-001 Waldir José Ribeiro 38§05

Guarujá, 11 de setembro de 2019.
Adilson Luiz de Jesus

Sec. Infraestrutura e Obras
Jorge D. F. Salgado

Diretor Fiscal. Obras e Posturas
Marcia Cristina Costa

Fiscal Municipal

CONSELHO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº. 018/2019 – CMDCA
Retificação do Edital Nº. 017/2019 – Convocação de Conselheiro 
Tutelar, Publicado no Diário Oficial de Guarujá do dia 11/09/2019, 
Pág. 11/12.

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarujá – CMDCA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei 
Municipal nº 3.382, de 07 de junho de 2006, alterada pela Lei 3.944 
de 30 de maio de 2012 e nos termos da Lei Municipal n°. 4.241, de 
30 de julho de 2015, com as alterações da Lei Municipal n°. 4.627, 
de 16 de abril de 2019, vem por meio deste, convocar o Conselheiro 
Tutelar de Guarujá o Suplente Lenival Batista Farias, no período de 10 
de setembro de 2019 a 13 de setembro de 2019, referente ao perí-
odo de licença médica da Conselheira Tutelar Titular Marcela Pereira 
dos Santos Bárbara.

Guarujá, 11 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

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

D  E  S  P  A  C  H  O
PROCESSO Nº. 887/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Ser-
viços Técnicos na área atuarial, na realização de avaliações atuariais 
destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social do Município 
do Guarujá.
I – A vista dos elementos de convicção que instruem o processo 
licitatório e, considerando a decisão do pregoeiro encarregado de 
conduzir e julgar o certame, ADJUDICO o objeto à licitante ESCRI-
TÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA, no valor total de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil novecentos 
e noventa e seis reais).
II – Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame. 
III – Publique-se. 

Guarujá, 11 de setembro de 2019.
Everton Sant’Ana
Diretor-Presidente

OUVIDORIA
162 0800.773.7000
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Em 14 dias, Refis já viabilizou mais 
de R$ 6 milhões em renegociações
Programa oferece ao contribuinte descontos de até 100% para multas e juros; para 
quem optar pela quitação à vista, basta apresentar apenas o RG e formulário preenchido

RECUPERAÇÃO FISCAL

Em apenas 14 dias de vi-
gência, o Programa de 
Recuperação Fiscal (Re-

fis) de Guarujá já renegociou 
mais de R$ 6 milhões e tem 
em fase de simulação e análi-
se outros R$ 12,4 milhões, re-
ferentes a débitos inscritos na 
dívida ativa. Deste montante, 
R$ 5,5 milhões correspondem a 
pagamentos à vista, sendo que 
R$ 1,3 milhão já entrou efetiva-
mente nos cofres da Prefeitura. 
Nesse período, mais de 1 mil 
contribuintes já aderiram ao 
Programa.

O Refis oferece descontos 
de até 100% para multas e ju-
ros. Além dessas vantagens, o 
contribuinte poderá parcelar 
suas dívidas em até 60 meses, 
podendo chegar a 120 meses em 
casos excepcionais. O prazo de 
adesão ao programa é até o final 
de outubro.

Conforme estimativa do 
secretário de Finanças, con-
siderando exclusivamente os 
pagamentos à vista, efetuados  
de  uma a três parcelas, a pre-
visão é de que sejam arreca-
dados, até o próximo dia 30, 
pouco mais de R$ 4,5 milhões. 

“Nossa expectativa é arre-
cadar até o final deste ano, algo 
em torno de R$ 25 milhões. Até 
o momento, as negociações já 
realizadas registram 83,28% 
de opções para pagamento à 

vista nos recursos já recebidos. 
Isso se deve à oportunidade 
diferenciada que está se dando 
agora, dentro do critério de 
pagamento à vista, com 100% 
de desconto nas multas e 100% 
nos juros”, avalia o secretário.

O novo Refis abrange débitos 
tributários ou não tributários 
referentes ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), Im-
posto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN), taxas, 
contribuições de melhorias, 
inclusive multas tributárias. É 
possível parcelar em até 120 
meses, mas quem pagar à vis-
ta receberá 100% de desconto 
nas cobranças de multas e juros.

O dispositivo valerá para 
débitos cujo fato gerador te-
nha ocorrido até 31 de dezem-
bro de 2018, ainda que cons-
tituídos posteriormente, mas 
desde que estejam inscritos 
em dívida ativa até a entrada 
em vigor da lei complementar, 
ajuizados ou a ajuizar, com exi-
gibilidade suspensa ou não. 

DESBUROCRATIZAÇÃO
De forma inédita, a Prefei-

tura desburocratizou o proces-
so de adesão ao Refis. Dessa 
vez, quem pagar seus débitos 
à vista pode apresentar ape-
nas o RG e um requerimento 
preenchido, cujo modelo está 
à disposição na aba “Serviços 

Online” do site da Prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.br). Para 
quem for parcelar, é preciso 
anexar a documentação expli-
citada no texto da lei, que com-
prove a relação do requerente 
com o imóvel. 

Os documentos devem ser 
entregues diretamente na Se-
ção Especial de Protocolo do 
Refis, independentemente do 
pagamento de taxa. O envio 
poderá ser feito por via postal 
ou pessoalmente, até 30 dias 
após o término do período de 
solicitação de adesão, confor-
me decreto regulamentar.

ONDE IR
Também é possível requerer 

a adesão presencialmente. Para 
isso, basta se dirigir ao setor de 
Dívida Ativa da Prefeitura (Rua 
Azuil Loureiro, 691, Santa Rosa); 
ao Centro de Atendimento ao 
Contribuinte de Guarujá - Cea-
con (Avenida Leomil, 630 - Cen-
tro) ou ainda ao Poupatempo 
(Avenida Castelo Branco, 357 
- Vicente de Carvalho).

Os munícipes que aderirem 
ao programa poderão obter 
descontos que variam de 10% 
a 100%, na multa, e de 20% a 
100%, nos juros, conforme a 
quantidade de parcelas, que 
poderão ser divididas em 60 me-
ses, ou até 120 meses em casos 
excepcionais (detalhes ao lado):

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS
O novo Refis prevê condições 
excepcionais para proprietários 
que tiverem dívidas a partir de 
R$ 50 mil. Esses poderão obter 
parcelamentos que variam de 61 
a 120 vezes. Porém, há critérios 
(detalhes abaixo) a serem 
obedecidos e que deverão passar 
pelo crivo da  Advocacia Geral do 
Município (AGM). Além disso, essas 
parcelas sofrerão atualização 
monetária, terão aplicação de juros 
e o valor de cada uma delas deverá 
ser de, pelo menos, 200 UFs – 
Unidades Fiscais do Município 
(para pessoas físicas e MEIs 
– microempresários individuais) 
e de 500 UFs (para pessoas 
jurídicas). Em 29 de agosto, cada 
UF corresponde a R$ 3,34.

CONDIÇÕES E BENEFÍCIOS
PAGAMENTO À VISTA:

Desconto de 100% da multa e de 100% dos juros;

PAGAMENTO EM 2 A 6 PARCELAS:
Desconto de 100% da multa e de 80% nos juros;

PAGAMENTO EM 7 A 12 PARCELAS:
Desconto de 50% na multa e de 60% nos juros;

PAGAMENTO EM 13 A 24 PARCELAS:
Desconto de 30% na multa e de 50% nos juros;

PAGAMENTO EM 25 A 30 PARCELAS:
Desconto de 20% na multa e de 40% nos juros;

PAGAMENTO DE 31 A 60 PARCELAS:
Desconto de 10% na multa e de 20% nos juros

*PAGAMENTO DE 61 A 120 PARCELAS:
Condições específicas para contribuintes que 
têm dívidas acima de R$ 50 mil e atendam a 
critérios de idade, renda e condições de saúde 
detalhados no item ‘Condições Excepcionais’.

Condições excepcionais previstas para proprietários com dívidas a partir 
de R$ 50 mil, que têm que atender aos seguintes critérios de renda:

 Até 5 salários mínimos nacionais, para o contribuinte acima de 65 anos;

 Até 5 salários mínimos nacionais, para o contribuinte (ou dependente) que 
for PCD - Pessoa Com Deficiência;

 Até 5 salários mínimos nacionais, para o contribuinte (ou dependente) que 
for portador do vírus HIV;

 Até 5 salários mínimos nacionais, para o contribuinte  (ou dependente) que 
tiver diagnóstico de câncer;

 Até 5 salários mínimos nacionais, para o contribuinte (ou dependente) que 
tiver diagnóstico de estágio terminal em razão de doença grave;

 Até 3 salários mínimos nacionais, para casos não abrangidos nos itens 
anteriores; não possuir qualquer outra fonte de renda; possuir um único imóvel 
e que seja destinado à sua residência.
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