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Semana Nacional 
do Trânsito começa 
hoje em Guarujá 

Iniciativa propõe o envolvimento da 
sociedade e reflexão sobre uma nova 
forma de encarar a mobilidade urbana. A 
atividade de hoje (17) começa com palestra 
educativa para a nova turma de guardas civis 
municipais. Programação, que conta também 
com blitz educativas, segue até o próximo 
dia 25 – Dia Nacional do Trânsito, com o 6º 
Prêmio Cidadão no Trânsito

AÇÕES EDUCATIVAS

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 3

Sítio Conceiçãozinha 
recebe mutirão de 

limpeza dias 19 e 25

Mostra reúne imagens antigas 
de Vicente de Carvalho 

Saúde faz campanha 
de Busca Ativa 

nas Usafas e UBSs

CONSCIENTIZAÇÃO

SÓ HOJE

TUBERCULOSE

OPERAÇÕES URBANAS

Atendendo a uma antiga reivindicação, a Secretaria de 
Operações Urbanas realizou uma série de intervenções no 
Parque Estuário, em Vicente de Carvalho. Na altura da Rua 
Álvaro Parente, foi encontrada uma caixa coletora quebrada. 
Para solucionar o problema, a Seurb confeccionou nova 
tampa e construiu uma nova boca de inspeção no local
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Bairro recebe mutirão 
de limpeza nos 
próximos dias 19 e 25

Exposição Saudoso Itapema acontece na Câmara Municipal

Ações integram 
o projeto Agentes 
Ambientais. 
Mutirão passará 
por seis pontos da 
comunidade e inclui 
palestra em escola, 
no dia 23

SITIO CONCEIÇÃOZINHA

Nos próximos dias 19 e 
25, a Prefeitura de Gua-
rujá realizará mutirões 

de limpeza em seis locais do 
Sítio Conceiçãozinha, a par-
tir das 9 horas. A ação passará 
pela Travessa Santo Antônio, 
Rua Nova Esperança e Beco 
Curitiba, incluindo também 
manguezais. A ação integra 
a programação municipal da 
Semana Mundial de Limpeza 
de Rios e Praias, celebrada de 
14 a 21 deste mês.

A iniciativa é da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam), 
em parceria com as secretarias 
de Saúde (Sesau), Operações 
Urbanas (Seurb), e Terminal 
Exportador do Guarujá (TEG).

A ação faz parte do projeto 
Agentes Ambientais, que tem 
como objetivo capacitar mu-
nícipes, por meio de palestras 
e saídas de campo para cons-

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Berinjela ao orégano, arroz, feijão, filé de 
coxa crocante, escarola ao bacon, pé de 
moleque e guaraná

Alface com croutons, arroz, feijão, iscas 
de frango assadas ao molho de mostarda, 
chuchu carreteiro, maçã e suco de guaraná

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

e visitas técnicas e, após o 
processo, os agentes ganham 
uma nova forma de renda ex-
tra com os materiais coletados, 
além de estarem preparados 
para dar início à sua própria 
cooperativa. O projeto foi 
criado há mais de um ano e, 
deste então, realizou ações na 
comunidade da Prainha, onde 
um mutirão, em agosto, reco-
lheu 300 quilos de materiais 
plásticos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
No próximo dia 23, a Se-

mam realizará ação de cons-
cientização ambiental na Es-
cola Estadual Luiz Beneditino 
Ferreira (Rua Santo Amaro, 82-
276 - Sítio Conceiçãozinha), às 
9 horas. Após a visita à unida-
de, outra ação será realizada, 
às 15 horas, no campo da Rua 
São Paulo, também no bairro.

A partir das 15 horas de 
hoje (17), os idealizadores 
da página ‘Saudoso Itapema’ 
no Facebook, Natanael Silva 
e Luiz Vasconcelos, realizam 
uma mostra de banners foto-
gráficos, com cenas antigas do 
Distrito de Vicente de Carva-
lho, popularmente conhecido 
como Itapema. A exposição 
acontece na Câmara Municipal 
(Avenida Leomil, 290, Centro) 
durante a sessão legislativa. 
São 50 painéis com fotos de 
variadas décadas, que ficarão 
expostas durante toda a tarde.

O intuito é reproduzir, por 
meio de imagens, o modo de 

restaurante
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Mutirão em agosto recolheu 300 kg de materiais plásticos na Prainha
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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
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cientização ambiental. Além 
disso, o projeto debate a im-
portância da reciclagem e a 

fonte de renda que esta pode 
se tornar.

A capacitação inclui aulas 

vida itapemense desde a déca-
da de 1940 até 1980, contando 
para jovens e adultos parte da 
história e das mudanças acon-
tecidas no Distrito. A página, 
criada em 2013, recebe ima-
gens cedidas por antigos e atu-
ais moradores do local. Essas 
fotografias são digitalizadas e 
ficam armazenadas no acervo 
do ‘Saudoso Itapema’, dispo-
nível para visitação pública.

No início deste mês, acon-
teceu a primeira mostra na 
Praça 14 Bis, que reuniu mais 
de 100 banners fotográficos. 
O evento contabilizou um pú-
blico de mais de mil pessoas, 

surpreendendo os idealizado-
res. Após essa exposição, re-
ceberam convite para realizar 
o evento na Câmara. Outras 
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informações podem ser obti-
das pelos telefones 98201-8573 
(Natanael Silva) e 98821-8044 
(Luiz Vasconcelos).
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Mostra reúne imagens das décadas de 1940 a 1980
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Município realiza Campanha de Busca 
Ativa para controle da tuberculose

Ação acontece até o próximo dia 23, em todas as unidades de saúde do Município

A Secretaria de Saúde de 
Guarujá (Sesau) realiza 
até o próximo dia 23 

uma campanha de Busca Ativa 
de Sintomáticos Respiratórios 
para o Diagnóstico da Tuber-
culose, em todas as unidades 
de saúde do Município. A ação 
é a principal estratégia para 
o controle da doença, uma 
vez que permite sua detecção 
precoce. Em 2018, foram re-
gistrados 319 novos casos em 
Guarujá.

Os principais sintomas da 
tuberculose são tosse com du-
ração de três ou mais semanas, 
acompanhada ou não de febre 
ao final da tarde; suor noturno 
e emagrecimento. Percebendo 
esse quadro, a pessoa deve pro-
curar uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para ser avaliada. 

A DOENÇA
Causada pelo Mycobacte-

rium tuberculosis ou bacilo 
de Koch, é uma doença infec-
ciosa e transmissível, que afeta 
prioritariamente os pulmões, 
embora possa acometer ou-

tros órgãos e/ou sistemas. É 
transmitida pelo ar, por meio 
de gotículas provenientes de 
tosse ou espirro de uma pessoa 
infectada. 

A realização do exame do 
escarro é uma das principais 
ações para o diagnóstico da 
tuberculose. A enfermeira 
da Vigilância Epidemiológica 
orienta para que aqueles que 
apresentem os sintomas pro-
curem a unidade de saúde mais 
próxima para colher material e 
fazer o exame. Caso a tosse seja 
seca, será realizado um RX do 
tórax. “A tuberculose tem cura 
e a busca ativa de sintomáticos 
respiratórios é importante no 
sentido de diagnosticar preco-
cemente a doença que, quan-

to mais cedo for identificada, 
mais rápido será o tratamento”, 
ressaltou.

É importante lembrar que, 
independente da melhora dos 
sintomas, é imprescindível 
que o paciente realize o trata-
mento até o final, sob o risco 
de haver complicações da do-
ença e resultar no desenvol-
vimento de tuberculose dro-
garresistente, tornando mais 
demorada a cura.

DADOS
No mundo, são registrados 

aproximadamente 9,6 milhões 
de novos casos todos os anos, 
sendo uma morte a cada 21 
segundos. Segundo o último 
relatório da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a tuber-
culose é a doença infecciosa 
que mais mata jovens e adul-
tos, ultrapassando o HIV/Aids. 
No Brasil são notificados apro-
ximadamente 67 mil casos no-
vos e ocorrem 4,5 mil mortes 
em decorrência da doença (13 
brasileiros morrem em média 
todos os dias de tuberculose).

SAÚDE

Na área de 
abrangência da 
Usafa Vila Edna 
será feita busca 
ativa casa a casa

Confira a programação
UBS Santa Rosa
Dia 19 – 14 horas - Busca ativa na Rua Manoel 
Albino e Rua Brasilina Desidério, Jardim Helena 
Maria, próximo ao Estádio Municipal. 

UBS Pae Cará 
Dias 18 e 19 – 8 às 16 horas – Busca ativa no 
local e no entorno da unidade. 

UBS Vila Baiana 
Dias 17, 18 e 19 – 8 horas – Busca ativa no  Lar 
Espírita Elizabeth
Até o dia 23 – 8 às 16 horas - Busca ativa casa a 
casa na área de abrangência da unidade 

UBS Morrinhos 
Dia 17 – manhã e tarde –  Palestra em sala de 
espera da UBS  e busca ativa  

Usafa Perequê
Dia 18  e 20 - 14 horas – Busca ativa em 
comunidades carentes da região

UBS Pernambuco 
Dias 18 e 19 - das 9h30 às 13 horas – Palestra 
em sala de espera da UBS e busca ativa  

UBS Prainha 
Dias 17 e 19 – 12h30 – Palestra em sala de 
espera da UBS e busca ativa  

Usafa Vila Rã 
Dias 18 e 19 -  9h30 às 13 horas – Palestra em 
sala de espera e busca ativa  

Usafa Vila Edna 
Dias 19 e 26 – 9 às 11h30 e das 13 às 16 
horas –  Busca ativa casa a casa na área de 
abrangência da Usafa

Usafa Jardim Brasil
Dias 17 e 18 – período manhã e tarde – busca 
ativa na antessala na unidade

Dia 18 – período da manhã - Mutirão em 
Morrinhos 3 – busca ativa pelo bairro

Usafa Vila Zilda 
Dia 17 - das 9 às 11h30 –  Busca ativa na feira 
livre do bairro

Usafa Jd. Boa Esperança
Até dia 23 – das 9 às 16 horas – Palestra em 
sala de espera da Usafa  e busca ativa

Usafa Jd. Progresso
Dias 17, 18 e 23 – período da manhã - busca 
ativa  casa a casa, na área de abrangência da 
Usafa, incluindo a Favela do Caixão
Dias 19 - período da manhã e tarde – busca ativa  
casa a casa, na área de abrangência da Usafa, 
incluindo a Favela do Caixão 

Realização do exame 
do escarro é uma 
das principais ações 
para o diagnóstico 
da tuberculose
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Até a próxima semana, 
as melhorias chegam aos 
cemitérios Jardim da Paz 
(Morrinhos) e da Saudade 
(Vila Júlia)

Mesa redonda abordou tema para alunos do 9º ano; 
evento aconteceu no Anfiteatro Ferreira Sampaio

Escola municipal fomenta iniciação 
científica no Ensino Fundamental

Alunos da Escola Municipal 
Napoleão Rodrigues Laurea-
no, em Vicente de Carvalho, 
participaram, na última sexta-
-feira (13), do Evento Científico 
Professor Doutor Jean Lauand, 
que aconteceu no Anfiteatro 
Ferreira Sampaio. A iniciati-
va da Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel) teve 
como objetivo incentivar a 
iniciação cientifica junto aos 
estudantes do 9º ano do Ensino 

EDUCAÇÃO

Em Guarujá, salas de velório ganham 
climatização Equipamentos foram adquiridos através do Fundo Municipal dos Cemitérios Públicos

Pensando no bem-estar 
dos munícipes que en-
frentam a dor da perda, 

a Diretoria de Cemitérios e 
Serviços Funerários, da Se-
cretaria Municipal de Ope-
rações Urbanas de Guarujá 
(Seurb), começou a climati-
zar as salas de velório dos ce-
mitérios públicos da Cidade. 
Ao todo, foram adquiridos 
24 equipamentos, entre ar 
condicionado e cortina de 
ar, com verba oriunda do 
Fundo Municipal dos Cemi-
térios Públicos de Guarujá 
(Fucem). 

O primeiro a receber os 
aparelhos foi o Cemitério da 
Consolação (Vicente de Carva-
lho). No local, que conta com 
cinco salas de velórios, foram 
instalados um ar condicionado 
e uma cortina de ar em cada 
ambiente. Até a próxima se-
mana, as melhorias chegam 
aos cemitérios Jardim da Paz 
(Morrinhos) e da Saudade (Vila 
Júlia), onde, respectivamente, 
serão posicionados quatro e 
três aparelhos, além da cor-
tina de ar.  

De acordo com o diretor 
de Cemitérios do Município, 
o próximo passo será instalar 
um sistema de monitoramen-
to nos três próprios públicos. 
“Com as câmeras, consegui-
remos diminuir os delitos que 
tanto incomodam visitantes e 
funcionários”, ressalta.

OPERAÇÕES URBANAS 

FUCEM 
O Fundo Municipal dos Ce-

mitérios Públicos de Guarujá 
(Fucem), instituído pela Lei 
Municipal 4433/2017, permitiu 
que os cemitérios da Cidade 
recebessem uma série de ben-
feitorias. Nas áreas externas, 
refletores foram instalados, 
garantindo a segurança do 
patrimônio público e de mu-
nícipes. Além disso, o Fucem 
possibilitou também a contra-
tação de empresa terceiriza-
da para manutenção do local, 
aquisição de bebedouros, ten-
das, ventiladores, computado-
res e impressoras.

Fundamental da unidade, que 
têm até 14 anos de idade.

O evento contou com par-
ceria do Grupo de Estudo e 
Pesquisas Sociais e Políticas 
em Fracasso Escolar (Gepesp). 
Os alunos participaram de 
uma mesa redonda, voltada 
ao tema ‘Aplicação científica 
no Ensino Fundamental da Es-
cola Pública’. O bate papo foi 
ministrado pelo professor José 
Cláudio Diniz Couto. Houve 

também exposição de carta-
zes alusivos a assuntos como 
feminismo, autolesão, indis-
ciplina, bullying, mercado da 
fé e depressão, entre outros. 

A coordenadora de Ciên-
cias da Sedel comenta que o 
evento ocorreu com intuito 
de despertar nos alunos um 
olhar mais crítico. “Desta for-
ma, tornamos o aprendizado 
mais significativo, trazendo 
questões cotidianas para que 

saibam protagonizar a cons-
trução de um artigo científi-
co. Talvez isso até sirva de in-

No local, que conta 
com cinco salas 
de velório, foram 
instalados um ar 
condicionado e uma 
cortina de ar em 
cada ambiente

fluência para que se tornem 
pesquisadores no futuro”, 
concluiu.

FINADOS
Os preparativos para o 

Dia de Finados já começa-
ram nos três cemitérios da 
Cidade, onde estão sendo 
realizados serviços de ro-
çada, capinação, varrição 
e pintura.
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EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO N.º 012/2019
Termo de Aditamento de Convênio n.º 012/2019; Convenentes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARUJÁ (CNPJ/MF n.º 44.959.021/0001-04) e o SINDICATO 
DOS PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE GUARUJÁ, BER-
TIOGA, SÃO SEBASTIÃO, ILHABELA, CARAGUATATUBA E UBATUBA (CNPJ/MF 
n.º 08.382.588/0001-05), Objeto: oferecer aos servidores públicos municipais, 
seguro de vida gratuito; Processo Administrativo nº 21642/179057/2019; 
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de maio de 2019; Data de 
Assinatura: 20 de agosto de 2019; Guarujá, 16 de setembro de 2019; ÉDER 
SIMÕES DE OLIVEIRA - Pront. n.º 18.825, que o digitei e publico.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO N.º 013/2019
Termo de Aditamento de Convênio n.º 013/2019; Convenentes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARUJÁ (CNPJ/MF n.º 44.959.021/0001-04) e o SINDICA-
TO DOS PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE GUARUJÁ, 
BERTIOGA, SÃO SEBASTIÃO, ILHABELA, CARAGUATATUBA E UBATUBA (CNPJ/
MF n.º 08.382.588/0001-05), Objeto: oferecer aos servidores municipais, in-
clusive aos servidores ocupantes de cargos em comissão, assistência médico 
ambulatorial, hospitalar e odontológica gratuita, nos termos do artigo 259, da 
Lei Complementar n.º 135, de 04 de abril de 2012; Processo Administrativo nº 
21643/179057/2019; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de 29 de 
maio de 2019; Data de Assinatura: 20 de agosto de 2019; Guarujá, 16 de setembro 
de 2019; ÉDER SIMÕES DE OLIVEIRA - Pront. n.º 18.825, que o digitei e publico.

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 019/2019
Termo de Acordo de Cooperação Técnica n.º 019/2019; Parceiros: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARUJÁ (CNPJ/MF n.º 44.959.021/0001-04) e ASSOCIA-
ÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE GUARUJÁ – AEAG, (CNPJ/MF n.º 
68.011.253/0001-02); Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas voltadas 
para o intercâmbio de informações e a produção técnica aplicada à proteção do 
patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Guarujá; Processo Administrativo 
nº 11832/144547/2019; Vigência: 2 (dois) anos, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser renovado caso haja interesse das partes; Data de 
Assinatura: 12 de agosto de 2019; Guarujá, 16 de setembro de 2019; ÉDER 
SIMÕES DE OLIVEIRA - Pront. n.º 18.825, que o digitei e publico.

Portaria N.º 1.117/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador III (FG-S3), junto 
a Diretoria de Proteção Social Especial, da servidora ANA PAULA CAMARGO 
MARQUES - Pront. n.º 14.354, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.118/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador II (FG-S2), junto a 
Diretoria de Proteção Social Especial, da servidora JANAINA ANDRE SANTANA 
DA SILVA - Pront. n.º 16.632, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.119/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador II (FG-S2), junto a 
Diretoria de Proteção Social Especial, da servidora CYBELE COSTA BACIC - Pront. 
n.º 14.942, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.120/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a Função Gratificada correspondente a Coordenador III (FG-S3), junto 
a Diretoria de Proteção Social Especial, da servidora MAIBE MAIARA PRESTES 
DE OLIVEIRA SILVA - Pront. n.º 20.203, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.121/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere,

R E S O L V E:
RETIRAR a gratificação percebida pela Responsabilidade Técnica, junto à Diretoria 
de Proteção Social Especial, prevista no artigo 228, da Lei Complementar nº 135, 
de 04 de abril de 2012, da servidora LAURA HELENA FERNANDES MOREIRA 
DE SÁ - Pront. n.º 14.449. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/ icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.122/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora LAURA HELENA FERNANDES MOREIRA DE SÁ - Pront. 
nº 14.449, para responder como Coordenador III (FG-S3) junto à Diretoria de 
Proteção Social Especial, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.123/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora ANA PAULA CAMARGO MARQUES - Pront. nº 14.354, 
para responder como Coordenador II (FG-S2) junto à Diretoria de Proteção Social 
Especial, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.124/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 

que a Lei lhe confere; 
R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora CAROLINA CASARO GONÇALVES - Pront. nº 13.937, para 
responder como Coordenador III (FG-S3) junto à Diretoria de Proteção Social 
Especial, retroagindo seus efeitos a 03/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.125/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere; 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora KATIA SILVA SOUZA - Pront. nº 20.634, para responder 
como Coordenador II (FG-S2) junto à Diretoria de Proteção Social Especial, 
retroagindo seus efeitos a 03/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.126/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no artigo 228, da Lei Complementar n.º 135, de 04 
de abril de 2012;

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora JANAINA ANDRE SANTANA DA SILVA – Pront. n.º 16.632, 
para responder como Responsável Técnico, junto à Diretoria de Proteção Social 
Especial, fazendo jus à percepção da gratificação prevista na legislação pertinente.

Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 1.127/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no artigo 228, da Lei Complementar n.º 135, de 04 
de abril de 2012;

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora CYBELE COSTA BACIC – Pront. n.º 14.942, para responder 
como Responsável Técnico, junto à Diretoria de Proteção Social Especial, fazendo 
jus à percepção da gratificação prevista na legislação pertinente.

Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 16 de setembro de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

“SEDEAS”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 16.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ERRATA
PORTARIA N.º 1.087/2019 de 11/09/2019

Na Portaria n.º 1.087/2019 de 11 de setembro de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Município, Edição n.º 4274, de 12 de setembro de 2019, 
onde se lê:
“retroagindo seus efeitos a 29/08/2019......”.
leia-se:
“retroagindo seus efeitos a 22/08/2019....”.
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ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os servidores abaixo relacionados, convocados a darem ciência em 
documentos de seu interesse, indicados na coluna respectiva. Favor compa-
recer 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
ADRIANA ROSELY DE OLIVEIRA SIMOES PINTO 14.980 PROCESSO N°. 25059/2019
ALFREDO ARAUJO SANTOS FILHO 16.077 REQUERIMENTO
AMELIA PADILHA PINTO 11.326 PROCESSO N°. 16215/2019
ANA MARIA DE CASTRO CICCONI 6.599 PROCESSO N°. 16423/2019
ANGELA MARIA DOS SANTOS ALVES 14.982 PROCESSO N°. 24332/2019
ANTONIO CARLOS ALONSO FILHO 18.282 PROCESSO N°. 14285/2019
CATIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA 18.475 PROCESSO N°. 17636/2018
CATIANE SALES RAMOS 15.113 PROCESSO N°. 25060/2019
CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS 11.489 PROCESSO N°. 18945/2019
CLAUDIA VARANDA BASAGLIA 12.106 PROCESSO N°. 16396/2019
CLEIVONE DE ALMEIDA HENRIQUE 6.849 PROCESSO N°. 24216/2019
CRISTINA ALMEIDA DA SILVA 16.271 PROCESSO N°. 25669/2019
DANIELA USHIRO CAVALHEIRO 17.043 PROCESSO N°. 26021/2019
DENISE YONE CORREIA GASPAR 6.814 PROCESSO N°. 24333/2019
DEYSE POLESEL 2.948 PROCESSO N°. 15835/2019
ELIZETE DE SOUZA PEREIRA 12.176 PROCESSO N°. 26331/2019
GABRIELA SPADACINI 13.084 REQUERIMENTO
IRACI INACIO GONÇALVES 9.642 PROCESSO N°. 24922/2019
JACQUELINE MARJORIE FREITAS CAVALCANTE 17.029 PROCESSO N°. 24929/2019
JOSELIA DOS SANTOS SILVA 19.697 REQUERIMENTO
LUCIA MARIA PALHANO FERNANDES COSTA 7.616 PROCESSO N°. 17827/2019
LUIS FERNANDO SOEIRO 13.429 PROCESSO N°. 15825/2019
LUZINETE SILVA BARBOSA 12.164 PROCESSO N°. 25664/2019
MARCIA REGINA DE SOUZA ANDELUCCI 9.701 REQUERIMENTO
MARCO ANTONIO DOS SANTOS 16.763 REQUERIMENTO
MARIA APARECIDA DE ABREU SANTANA 12.121 PROCESSO N°. 25672/2019
MARIA APARECIDA DE ABREU SANTANA 12.121 PROCESSO N°. 16394/2019
MARIA BERNADETE DOS REIS ANDRADE 4.528 PROCESSO N°. 16871/2019
MARIA DA GLORIA PINTO 10.940 REQUERIMENTO
MARIA DE LOURDES DE TOLEDO CESAR 16.097 REQUERIMENTO
MARIA DE LOURDES RUIS NUNES 10.554 PROCESSO N°. 7541/2019
ORPIANO CASSIANO DA SILVA JUNIOR 7.175 PROCESSO N°. 14387/2017
PAULO HENRIQUE CASA NOVA 12.309 PROCESSO N°. 25115/2019
REGINA CELIA LIMA ALVES ROCHA 14.880 PROCESSO N°. 26771/2019
SANDRA MARCIA VECCHIA DA SILVA 10.981 PROCESSO N°. 17379/2019
SILENE CAVALCANTE SILVA DUO 11.420 PROCESSO N°. 17787/2019
SONIA FERNANDES DOS SANTOS 11.867 PROCESSO N°. 16731/2019
SONIA MARIA ALEXANDRE DE LIMA 18.488 PROCESSO N°. 6654/2017
SONIA MARIA FERREIRA DOS REIS 3.871 PROCESSO N°. 15697/2019
SORAYA CRISTINA AMADO VENANCIO SANTOS 6.760 PROCESSO N°. 24643/2019
SUELI SOARES PEREIRA 12.298 PROCESSO N°. 16004/2019
TEREZA CRISTINA MOREIRA SEMER 10.860 REQUERIMENTO
THIAGO DE BORTOLI NOGUEIRA 18.842 PROCESSO N°. 25302/2019

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 16 de setembro de 2019.
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.768/2019; Compromisso de Estágio: n. 721/2019; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): DÉBORA DA SILVA PAZ; Objeto: 
Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 30/08/2019, 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.26641/231650/2019; Data 
de assinatura: 09 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; 
Mauricio C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n. 788/2019; Compromisso de Estágio: n. 581/2019; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): LARYSSA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE; 
Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 27/08/2019, 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.26955/873/2019; Data de 
assinatura: 11 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; Mauricio 
C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n. 789/2019; Compromisso de Estágio: n. 1.179/2017; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): ISABELA DA SILVA FRANÇA; Objeto: 
Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 05/09/2019, 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.27075/589/2019; Data de 
assinatura: 11 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; Mauricio 
C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas - Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n. 790/2019; Compromisso de Estágio: n. 130/2019; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): ALINE CARVALHO SILVA; Objeto: 
Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 26/08/2019, 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.27074/144968/2019; Data 
de assinatura: 11 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; 
Mauricio C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas - Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n. 791/2019; Compromisso de Estágio: n. 693/2019; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): YASMIN MARIAH DOTTORI VARGAS; 
Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 30/08/2019, 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. 27251/942/2019; Data de 
assinatura: 12 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; Mauricio 
C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas - Pront. Nº 16.157. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n.792/2019; Compromisso de Estágio: n. 258/2019; CONTRATANTE: 
Município de Guarujá; Compromissário(a): CAIO SANCHEZ DE OLIVEIRA; 
Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 30/08/2019, 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. 27254/589/2019; Data de 
assinatura: 12 de setembro de 2019, Guarujá, 16 de setembro de 2019; Mauricio 
C. Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas - Pront. Nº 16.157. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Administração – ADM, convoca a candidata abaixo relacionada, 
aprovada em Concurso Público Edital nº.001/2018 – AUXILIAR DE DESENVOL-
VIMENTO INFANTIL – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, 
conforme o que foi decidido no Processo Administrativo Nº.20377/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DA CONCURSADA
20º. 031588  EDNA RAMOS DA SILVA ALMEIDA

A candidata acima mencionada deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a saber: 17, 18 e 19/09/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto ao Recursos Hu-
manos (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 17 e 19/09/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 18/09/2019 
(4ª. feira), das 14h às 16h, para início ao processo admissional.

Guarujá, 12 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 a candidata abaixo relacionada, 
aprovada em Concurso Público Edital nº.001/2018 – AUXILIAR DE DESENVOL-
VIMENTO INFANTIL – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, 
conforme o que foi decidido no Processo Administrativo Nº.20379/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DA CONCURSADA
21º. 043029  PATRICIA LIMA DE MELO

A candidata acima mencionada deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a saber: 17, 18 e 19/09/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto ao Recursos Hu-
manos (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 17 e 19/09/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 18/09/2019 
(4ª. feira), das 14h às 16h, para início ao processo admissional.

Guarujá, 12 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 a candidata abaixo relacionada, 
aprovada em Concurso Público Edital nº.001/2018 – INSPETOR DE ALUNOS 

– LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 e suas alterações, conforme o que foi 
decidido no Processo Administrativo Nº.25665/2019 – SEDEL:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DA CONCURSADA
19º. 009730  THAMIRES AUGUSTA DE SIQUEIRA JUNQUEIRA DIAS

A candidata acima mencionada deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a saber: 17, 18 e 19/09/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), junto ao Recursos Hu-
manos (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 17 e 19/09/2019 (3ª. e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 18/09/2019 
(4ª. feira), das 14h às 16h, para início ao processo admissional.

Guarujá, 12 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, nos termos do art. 580 da Lei Complementar 
nº 135, de 04 de abril de 2012, e alterações, convoca a Sra. LUCIMARA DA SILVA 
GONÇALVES, prontuário nº 18926, para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
a contar da data desta publicação, compareça junto a Secretaria de Administra-
ção, sito no Paço Raphael Vitiello - 2º andar – sala 30, no horário das 09:00 às 
16:00 horas, com Sra. Rachel, para manifestação quanto ausências constantes 
no processo administrativo nº 26879/2019, sob pena de caracterização da 
infração disciplinar de abandono de cargo. 

Guarujá, 12 de setembro de 2019   
Rachel Silva de Vasconcelos Souza

Diretora Interina de Gestão de Pessoas
             

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Comissão 
de Gestão de Carreiras, instituida pelo Decreto nº 10.228/2013, convoca o(a) 
Sr.(a.) PAULO ROGÉRIO PERSICH – prontuário nº 19.097, para que no prazo de 
cinco (05) dias úteis a contar da publicação deste, compareça junto a Diretoria 
de Gestão de Pessoas (2º andar – sala nº 30), desta Prefeitura Municipal, sito 
a Av. Santos Dumont, n° 640, Bairro do Santo Antônio, no horário das 09:00 
horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas de  segunda-feira a 
sexta-feira, para tomar ciência do que foi decidido no Processo Administrativo 
de Avaliação Especial de Desempenho nº 1.072/2015.
O(A) servidor(a) convocado(a) deverá procurar a Sra Andréa, que está de posse 
do citado processo. O não atendimento a este Edital de Convocação permitirá 
que a Prefeitura de Guarujá adote as medidas legais cabíveis em razão do que 
consta no processo citado.

Guarujá, 13 de setembro de 2019.
Rachel Silva de Vasconcelos Souza

Diretora Interina de Gestão de Pessoas

DESPACHO
Processo Administrativo nº 5140/942/2019
Pregão Presencial n.º 37/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para atender a 
Secretaria de Saúde do Município de Guarujá – Bloco 5 19.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, 
considerando a aprovação dos documentos técnicos apresentados e a decisão 
da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, torno pública a AD-
JUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA 
(75% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2,04
(dois reais e quatro centavos)

02 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,90
(noventa centavos)

03 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 5,99
(cinco reais e noventa e nove centavos)

04 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 10,56
(dez reais e cinquenta e seis centavos)

05 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,058
(cinquenta e oito milésimos de real)

06 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 5,40
(cinco reais e quarenta centavos)

09 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,12
(um real e doze centavos)

12 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,87
(um real e oitenta e sete centavos)

13 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 7,15
(sete reais e quinze centavos)

14 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,18
(um real e dezoito centavos)

16 PORTAL LTDA R$ 1,13
(um real e treze centavos)

19 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 0,104
(cento e quatro milésimos de real)

22 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,84
(um real e oitenta e quatro centavos)

23 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,02
(um real e dois centavos)
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24 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA

R$ 7,60
(sete reais e sessenta centavos)

25 DROGAFONTE LTDA R$ 0,70
(setenta centavos)

26 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA

R$ 8,83
(oito reais e oitenta e três centavos)

27 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2,38
(dois reais e trinta e oito centavos)

28 LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A R$ 3,39
(três reais e trinta e nove centavos)

29 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 5,03
(cinco reais e três centavos)

30 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 1,59
(um real e cinquenta e nove centavos)

31 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA

R$ 4,27
(quatro reais e vinte e sete centavos)

32 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1,60
(um real e sessenta centavos)

37 LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A R$ 3,26
(três reais e vinte e seis centavos)

39 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

R$ 1,99
(um real e noventa e nove centavos)

40 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA

R$ 4,10
(quatro reais e dez centavos)

41 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 1,70
(um real e setenta centavos)

42 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA R$ 2,24
(dois reais e vinte e quatro centavos)

43 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6,08
(seis reais e oito centavos)

44 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 3,54
(três reais e cinquenta e quatro centavos)

45 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 3,52
(três reais e cinquenta e dois centavos)

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

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 2,62
(dois reais e sessenta e dois centavos)

02 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,66
(um real e sessenta e seis centavos)

03 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 6,517

(seis reais e quinhentos e dezessete 
centavos)

04 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
R$ 10,661

(dez reais e seiscentos e sessenta e um 
milésimos de real)

05 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 0,084
(oitenta e quatro milésimos de real)

06 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 7,165

(sete reais, cento e sessenta e cinco 
milésimos de real)

09 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 2,33
(dois reais e trinta e três centavos)

12 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 2,173

(dois reais, cento e setenta e três milésimos 
de real)

13 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 17,70
(dezessete reais e setenta centavos)

14 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,60
(um real e sessenta centavos)

16 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 1,53
(um real e cinquenta e três centavos)

19 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 0,107
(cento e sete milésimos de real)

22 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 2,25
(dois reais e vinte e cinco centavos)

23 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

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

24 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES R$ 7,107
(sete reais, cento e sete milésimos de real)

25 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 0,824

(oitocentos e vinte e quatro milésimos 
de real)

26 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
R$ 8,268

(oito reais, duzentos e sessenta e oito 
milésimos de real)

27 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 3,52
(três reais e cinquenta e dois centavos)

28 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 4,386

(quatro reais, trezentos e oitenta e seis 
milésimos de real)

29 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 6,71
(seis reais e setenta e um centavos)

30 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 2,10
(dois reais e dez centavos)

31 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 9,50
(nove reais e cinquenta centavos)

32 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 2,149

(dois reais, cento e quarenta e nove 
milésimos de real)

37 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 5,13
(cinco reais e treze centavos)

39 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 2,43
(dois reais e quarenta e três centavos)

40 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 4,23
(quatro reais e vinte e três centavos)

41 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 4,60
(quatro reais e sessenta centavos)

42 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 5,52
(cinco reais e cinquenta e dois centavos)

43 CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 6,91
(seis reais e noventa e um centavos)

44 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
R$ 4,501

(quatro reais e quinhentos e um milésimos 
de real)

45 R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI

R$ 4,45
(quatro reais e quarenta e cinco centavos) 

PROPOSTA INTEGRAL
(100% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

07 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 14,825
(quatorze reais, oitocentos e vinte e cinco 

milésimos de real)

08 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 10,00
(dez reais)

10 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 7,70
(sete reais e setenta centavos)

11 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA

R$ 7,70
(sete reais e setenta centavos)

15 PORTAL LTDA R$ 1,31
(um real e trinta e um centavos)

17 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 1,10
(um real e dez centavos)

18 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 9,39
(nove reais e trinta e nove centavos)

21 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 0,38
(trinta e oito centavos)

38 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 6,04
(seis reais e quatro centavos)

46 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA R$ 3,95
(três reais e noventa e cinco centavos)

48 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA

R$ 7,09
(sete reais e nove centavos)

49 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA

R$ 11,90
(onze reais e noventa centavos)

II – Itens 20, 33 e 50: DESERTOS;
III - Itens 34, 35 e 36: FRACASSADOS;
IV – Item 47: CANCELADO pela Secretaria;
V - Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;
VI– Publique-se.

Guarujá, 10 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Edital: Tomada de Preços nº. 08/2019
Processo Administrativo: 13985/125987/2018
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇOES DE BRINQUEDOS E ILUMINAÇÃO DES-
SES EQUIPAMENTOS, NAS PRAIAS DO TOMBO, ASTURIAS, PITANGUEIRAS E 
ENSEADA, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
I - À vista dos elementos informativos constantes do presente processo e, em 
especial, a decisão da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços 
de Engenharia declara DESERTA a presente licitação.
II - Publique-se.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
POLLIANA IAMONTI

Presidente da Comissão de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia

DESENVOLVIMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM SETEMBRO 2019
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar 
para 0800 726 0207. Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social 
do Município.

MÊS/ANO NIS DO 
RESPONSÁVEL LEGAL NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

09/2019 20647649955 ADONILDO ARAUJO DOS SANTOS                                            
09/2019 21080298632 CLARICE TEIXEIRA                                                      
09/2019 12077644879 CLAUDIO LUIZ DE CASTRO                                                
09/2019 12172511783 SONIA RIBEIRO CHAVES                                                  
09/2019 16621095490 TERESINHA DE JESUS RIBEIRO DANTAS                                     
09/2019 12150312672 URBANO PEREIRA DA SILVA                                               

Ronald Luiz Nicolaci Fincatti
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL
E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 001/2019-SEGOV 
“Guarujá - Réveillon 2020”

1. DO OBJETO
1.1 A Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos Estra-
tégicos torna público o presente edital de convocação pública, cujo objeto é 
a recepção de propostas e eventual seleção de pessoas jurídicas de direito 
privado interessadas em oferecer apoio a realização do evento Réveillon 2020 
(“Réveillon”), a ser realizado pela Secretaria Municipal de Coordenação Gover-
namental e Assuntos Estratégicos, com fundamento no Decreto Municipal nº 
12.424 de 22 de novembro de 2017.
1.2 O Réveillon ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2019, em vários pontos da 
Orla da Praia, na cidade de Guarujá/SP, e contará com a presença de público 
estimado de 1.000.000 (um milhão) pessoas.
1.3 As pessoas jurídicas apoiadoras ou patrocinadoras que se comprometerem e 
forem aprovadas na forma deste Edital firmarão com o Município de Guarujá, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos 
Estratégicos, Termo de Cooperação (Apoio e Patrocínio sem contrapartida), de 
acordo com a minuta que integra este Edital como Anexo II.
1.4 A presente convocação pública será processada e julgada por Comissão de 
Seleção, composta pelos seguintes membros:
1.4.1 Alex Manoel Monteiro (Secretário Adjunto de Coordenação Governamental 
e Assuntos Estratégicos)
1.4.2 Thiago Toscanelli Ferreira (Assessor de Gabinete) 
1.4.3 Thaís Margarido Alencar Fortes (Secretaria Municipal de Relações Sociais)
2 DA FORMA DE APOIO OU PATROCÍNIO
2.1 O apoio ao Réveillon dar-se-á sob a forma de fornecimento, direto ou indireto 
(entendido por “fornecimento indireto” aquele que se dá por intermédio de empre-
sas contratadas ou co-apoiadoras / co-patrocinadoras, pelas pessoas jurídicas 
apoiadoras diretas), à Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e 
Assuntos Estratégicos, exclusivamente para a realização do evento, dos itens 
abaixo relacionados, observadas, ainda, as especificações contidas neste Edital:
I) Lote Único: o apoio descrito neste lote consiste no fornecimento de todos os 
materiais abaixo listados, incluindo todos os materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários à execução do objeto descrito abaixo:
I.1) SHOW PROPOSTO
Show de Réveillon
- 04 Pontos em balsas para efeitos até 08 polegadas.
- Show Piromusical com efeitos pirotécnicos sincronizados com a trilha musical.
- 12.340 disparos pirotécnicos.
- 12 Minutos de show pirotécnico.
I.2) RELAÇÃO DO MATERIAL PIROTÉCNICO
• 05 unidades Torta 100 tubos de 30 mm com efeito “leque”, efeitos vaso inter-
mitente verde e vermelho com traçante cracker e explosão crossete prateada;
*Tempo médio de duração do produto: 30s
• 05 unidades Torta 300 tubos de 20 mm com efeito “leque”, efeitos vaso 
crepitante e calda verde e vermelho alternadas com apito;
*Tempo médio de duração do produto: 13s
• 05 unidades Torta 100 tubos de 30 mm com efeito “Z” com calda azul e 
explosão cascata dourada.
*Tempo médio de duração do produto: 20 s
• 05 unidades Torta 100 tubos de 30 mm com efeito “Z” com calda azul e tiros 
de titanium;
*Tempo médio de duração do produto: 10 s
• 05 unidades de Torta de 49 Tubos de 32 mm com efeitos aquáticos – “Efeito 
tapete vermelho com traçante vermelho e explosão dourada”;
*Tempo médio de duração do produto: 50s
• 05 unidades de Torta de 48 Tubos de 32 mm com efeitos aquáticos – “Efeito 
Tapete (Pontos) Verde”;
*Tempo médio de duração do produto: 20s
• 05 unidades de Torta de 48 Tubos de 32 mm com efeitos aquáticos – “Efeito 
Tapete” (Pontos) Branco Intermitente;
*Tempo médio de duração do produto: 20s
• 05 unidades de Torta de 49 Tubos de 32 mm com efeitos aquáticos – “Efeito 
vaso intermitente branco com explosão cascata dourada”;
*Tempo médio de duração do produto: 10s
• 05 unidades Torta 132 tubos de 30 mm com efeito “S” com calda vermelha 
e explosão vermelha e branca intermitente;
* Tempo médio de duração do produto: 20s
• 05 unidades Torta 100 tubos de 30 mm com efeito “Z” com calda vermelha 
e efeito giratório prateado;
*Tempo médio de duração do produto: 17 s
• 05 unidades Torta 140 tubos de 30 mm com efeito “leque” com vaso dourado 
ponta azul e explosão dourada;
*Tempo médio de duração do produto: 28s
• 3120 bombas de 2 polegadas divididas em 390 unidades candelas com 08 
tiros cada divididas nos efeitos listados abaixo:
65 unidades candela 2” - 8 tiros traçante dourado com ponta verde
*Tempo médio de duração do produto: 24s
65 unidades candela 2” - 8 tiros traçante prata
*Tempo médio de duração do produto: 24s
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65 unidades candela 2” - 8 tiros com bombas de abertura com pontas prateadas
*Tempo médio de duração do produto: 24s
65 unidades candela 2” - 8 tiros com bombas de abertura com pontas douradas
*Tempo médio de duração do produto: 24s
65 unidades candela 2” - 8 tiros com bombas de aberturas múltiplas e pontas 
prateadas
*Tempo médio de duração do produto: 24s
65 unidades candela 2” - 8 tiros traçante branco com estrelas cracker
*Tempo médio de duração do produto: 24s
• 1620 bombas de 3 polegadas divididas em 270 unidades candelas com 06 
tiros cada divididas nos efeitos listados abaixo:
45 unidades candela 3” - 6 tiros com bombas de abertura prateada
*Tempo médio de duração do produto: 24s
45 unidades candela 3” - 6 tiros com bombas de abertura em formato de 
círculo rosa
*Tempo médio de duração do produto: 24s
45 unidades candela 3” - 6 tiros com bombas de abertura verde
*Tempo médio de duração do produto: 24s
45 unidades candela 3” - 6 tiros com bombas de abertura azul
*Tempo médio de duração do produto: 24s
45 unidades candela 3” - 6 tiros com bombas de abertura com pontas prateadas
*Tempo médio de duração do produto: 24s
45 unidades candela 3” - 6 tiros de canhão traçante com ponta prata
*Tempo médio de duração do produto: 24s
•90 unidades Bombas de 3 polegadas– efeitos tiro seco
*Tempo médio de duração do produto: 3.8s
•300 unidades Bombas de 4 polegadas– efeitos diversos
*Tempo médio de duração do produto: 3.8s
•560 unidades Bombas de 5 polegadas– efeitos diversos
*Tempo médio de duração do produto: 3.8s
• 560 unidades Bombas de 6 polegadas– efeitos diversos
*Tempo médio de duração do produto: 4.2s
• 135 unidades Bombas de 7 polegadas– efeitos diversos
*Tempo médio de duração do produto: 4.2s
• 135 unidades Bombas de 8 polegadas – efeitos diversos
*Tempo médio de duração do produto: 4.5s
2.2 Será de exclusiva responsabilidade das pessoas jurídicas selecionadas nos 
termos deste Edital, o custeio integral das despesas, documentos e aprovações 
em órgãos oficiais exigidas para a execução do projeto, de acordo com as normas 
legais e técnicas aplicáveis.
2.3 Toda e qualquer despesa incidente no apoio ou patrocínio fornecido deverá 
ser custeada pelos cooperadores diretamente aos fornecedores e empresas 
por eles contratados, não se responsabilizando o Município de Guarujá por 
tais pagamentos ou por quaisquer ônus ou responsabilidades daí decorrentes.
2.4 Os fornecedores e empresas contratadas pelos cooperadores ficarão res-
ponsáveis civil e criminalmente pelos serviços executados, além de todas as 
responsabilidades descritas no Projeto, devendo ainda observar os padrões de 
qualidade e segurança compatíveis com a natureza do evento apoiado.
3 DA DIVULGAÇÃO DO APOIADOR OU PATROCINADOR
3.1 A título de transparência e divulgação ao apoio ou patrocínio fornecido ao 
evento, o Município deverá incluir a logomarca da pessoa jurídica cooperadora 
nos materiais e promoções relativas ao evento, de acordo com as seguintes 
especificações:
- Exposição da logomarca da empresa nos materiais de divulgação veiculados, 
incluindo no site da Prefeitura Municipal de Guarujá e nas redes sociais oficiais 
da Prefeitura Municipal de Guarujá, até a data e término do evento.
3.1.1 Além da divulgação disposta no item 3.1, o Município consignará de forma 
não exclusiva, a logomarca da pessoa jurídica cooperadora, como apoiador(a) ou 
patrocinador(a), nos espaços destinados à divulgação dos parceiros e patrocina-
dores do evento, mediante prévia aprovação da cooperadora quanto à peça de 
divulgação, podendo ainda o apoiador(a) ou patrocinador(a) direto indicar eventuais 
parceiros que contribuíram para a realização na condição de co-apoiadores.
3.2 As cooperadoras poderão divulgar, para fins exclusivamente promocionais, 
durante o prazo de vigência do Termo de Cooperação a ser celebrado, o apoio 
concedido, consignada obrigatoriamente a participação do Município de Guarujá 
e observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal.
4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar desta convocação as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado interessadas em associar sua imagem ao “Guarujá - Réveillon 2020”.
4.2 Fica vedada a participação de pessoas jurídicas que:
4.2.1 produzam, comercializem ou exponham qualquer tipo de produtos incom-
patíveis com o viés turístico do Réveillon;
4.2.2 pratiquem atividades ilícitas;
5 DA PROPOSTA DE APOIO E DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 Os interessados deverão preencher e encaminhar a “Proposta de Apoio”, 
conforme modelo (Anexo I deste Edital), exclusivamente ao protocolo geral 
da Prefeitura Municipal do Guarujá ou diretamente na Secretaria Municipal de 
Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos (Av. Santos Dumont, 
n. 800, 4° andar, Santo Antônio, Guarujá), endereçando o requerimento ou 
solicitação ao “EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL”, e consignando a referência ao 
Processo Administrativo de nº 24569/126056/2019 (nº ordem 24569/2019). 
Os protocolos poderão ser efetuados até o quinto dia útil após a publicação 
deste edital, ou seja, dia 24 de setembro de 2019, das 9:00hs até as 17:00hs.
5.2 Na Proposta de Apoio ou Patrocínio deverá(ão) ser indicado(s) o(s) interesse 
do participante em patrocinar e apoiar o lote único, observado o disposto no 

Capítulo 2 deste edital.
5.3 A Proposta de Apoio ou Patrocínio, devidamente subscrita pelo representante 
legal da pessoa jurídica interessada, deverá ser acompanhada dos seguintes 
documentos:
5.3.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da composição da diretoria em exercício;
5.3.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.3.5 Prova de regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do FGTS);
5.3.6 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa 
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União 
ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em 
conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei;
5.3.7 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou 
sede do participante interessado, composta de Certidão Negativa de Tributos 
Estaduais ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda 
do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei;
5.3.8 Prova de Regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio 
ou sede do participante interessado, composta de Certidão Negativa de Tribu-
tos Mobiliários ou positiva com efeito de negativa (em nome da participante 
interessado), expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio 
equivalente admitido por lei.
5.3.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
– CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, 
expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal 
nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011).
5.3.10 Declaração para fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei Federal 
nº 8.666/93.
5.3.11 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou de execução 
patrimonial do domicílio da pessoa física ou de firma individual, cuja data de 
emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura deste 
edital de convocação.
5.3.12 Indicação de interesse em apoiar a cota em sua integralidade, cronograma 
de execução, condições e prazos, de acordo com os requisitos estabelecidos 
nos itens I.1 e I.2, que integram este Edital.
5.3.13 Comprovação da capacidade técnica operacional da cooperadora, por meio 
de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
contendo os dados completos do evento realizado, comprovando a execução 
de atividade pertinente e compatível com o objeto do apoio, informando o nível 
de segurança e eficiência da execução (se o caso).
5.3.13.1 No caso em que a cooperadora não seja a executora do objeto do apoio, 
deverá indicar a empresa a ser contratada para o fornecimento e execução dos 
serviços, comprovando documentalmente, em relação à empresa indicada, o 
requisito disposto no item 5.3.13.
5.3.14 Declaração formal da proponente de que se responsabiliza, integralmente, 
por si e pela(s) empresa(s) indicada(s) para execução do objeto do apoio, pelas 
obrigações dispostas nos itens I.1 e I.2 deste Edital.
5.4 A Comissão de Seleção fará publicar em edital a confirmação do recebimento 
das propostas recebidas até o horário e a data indicados no item 5.1 deste edital.
6 DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
6.1 As Propostas de Apoio ou Patrocínio, acompanhadas dos documentos 
exigidos, serão recebidas pela Comissão de Seleção, que as analisará e emitirá 
parecer conclusivo acerca do atendimento das condições dispostas neste edital.
6.2 O protocolo e o recebimento da Proposta de Apoio não implica, em hipó-
tese alguma, a aceitação da oferta ou a condição de apoiador/cooperador do 
proponente, situação que somente se consolidará com a efetiva celebração do 
Termo de Cooperação com o Município.
6.3 Serão desclassificados os Requerimentos ou Solicitações de Inscrição que 
não atendam às disposições deste Edital, os apresentados fora do prazo, os 
incompletos ou os que não apresentem os documentos exigidos, com a ressalva 
de comparecer um único interessado, ocasião em que a Comissão poderá decidir 
pela concessão de prazo para emendar ou regularizar as exigências.
6.4 Da decisão de desclassificação, que será sempre motivada, caberá recurso, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir da data da publicação da decisão.
6.5 As decisões de classificação e de desclassificação serão publicadas no 
Diário Oficial do Município.
6.6 Havendo mais de uma Proposta de Apoio ou Patrocínio, para o lote único, 
poderá ser selecionado o proponente que oferecer maior “tempo de queima”, 
além do que o proposto no objeto, respeitados os requisitos mínimo e critérios 
técnicos da oferta.
6.6.1 Não sendo possível selecionar o apoiador pelos critérios estabelecidos no 
item 6.6, será realizado sorteio entre os proponentes.
6.7 Realizada a análise das propostas encaminhadas, de acordo com os lotes e 
cotas selecionadas, o procedimento será encaminhado à Secretaria Municipal 
de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos para homologação do 
resultado da convocação pública.
6.8 As proponentes serão convocadas para comparecer, no prazo de 2 (dois) 
dias, no Gabinete do Prefeito Municipal, situado no Paço Moacir do Santos Filho, 

5º andar, localizado na Av. Santos Dumont, nº 800, Guarujá/SP, para assinatura 
do Termo de Cooperação
6.9 O não atendimento da convocação estabelecida no item 6.8 implicará a perda 
do direito de celebrar o Termo de Cooperação, hipótese na qual será convocado, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Município, o proponente subsequente 
da lista de classificação, para celebração do Termo no prazo de 2 (dois) dias.
6.10 O convocado a celebrar o Termo de Cooperação, desistir, por qualquer 
motivo, da celebração do instrumento, fica sujeito à pena de multa, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada pelo Município do Guarujá.
6.11 Fica sujeita à mesma penalidade prevista no item 6.10 a cooperadora  que, 
não obstante celebre o Termo de Cooperação, deixe de executá-lo nos prazos e 
condições estabelecidas no instrumento e no Projeto a ele vinculado.
6.12 Constitui condição necessária para a assinatura do Termo de Cooperação 
a apresentação, pela proponente, dos originais ou cópias autenticadas dos 
documentos listados no Capítulo 5 deste edital, para conferência.
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O encaminhamento da Proposta de Apoio, na forma prevista neste edital, 
implica a ciência e a aceitação integrais e automáticas de suas disposições 
pelo interessado.
7.2 É obrigação única e exclusiva dos interessados o acompanhamento das 
publicações decorrentes da presente convocação pública, publicadas no Diário 
Oficial do Município de Guarujá, não sendo aceitas reclamações posteriores, sob 
a alegação de não recebimento de informações.
7.3 A Comissão de Seleção poderá, durante a análise do requerimento e da 
documentação, convocar o(s) interessado(s) para dirimir eventuais dúvidas.
7.4 Para fins das disposições deste Edital, considera-se endereço eletrônico para 
encaminhamento de mensagens eletrônicas: segov@guaruja.sp.gov.
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Coordenação 
Governamental e Assuntos Estratégicos.

Guarujá, 16 de setembro de 2018.
Gilberto Venancio Alves 

SECRETARIO DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL 
E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE APOIO

Ao Exmo Prefeito do Guarujá.
À Comissão de Seleção
Edital de Convocação Pública nº 001/2019-SEGOV
Processo administrativo nº 24569/126056/2019
Prezados Senhores,
(Nome do [a] requerente), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº (...), com sede em (endereço da sede), neste ato representada por (nome 
do representante), portador da cédula de identidade RG nº (...) e do CPF nº (...), 
vem à presença de Vossas Senhorias requerer sua inscrição para participação 
na convocação pública para seleção de apoiador do Réveillon 2020, referentes 
aos lotes (...), nos termos do Edital de Convocação Pública nº 001/2019-SEGOV.
Para tanto, anexam-se ao presente requerimento os seguintes documentos:
a) ... (relacionar os documentos anexados)
b) ...
c) ...

Nesses termos, pede deferimento.
(Cidade), (dia) de (mês) de 2019.

(Assinatura)
NOME DO REQUERENTE

ANEXO II
MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUA-
RUJÁ, E (...).
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO, com sede na Av. Santos Dumont, n. 
800, em Guarujá/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.959.021-0001/04, por 
intermédio do EXMO SR PREFEITO DO GUARUJÁ, neste ato representado por 
seu titular, Dr. VALTER SUMAN, e de outro lado (...), doravante denominada 
COOPERADORA, com sede em (...), inscrita no CNPJ/MF sob nº (...), neste ato 
representada por (...), portador(a) da cédula de identidade RG (...), inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob nº (...),têm entre si justo e acertado celebrar o presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO, em conformidade com o disposto no Edital de Convocação 
Pública nº 001/2019-SEGOV e no Decreto Municipal nº 12.424 de 22 de no-
vembro de 2017, mediante a estipulação das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste instrumento o 
apoio, pela COOPERADORA ao MUNICÍPIO, destinado para a realização do 
“Guarujá - Réveillon 2020”, a realizar-se em 31 de dezembro de 2019, dora-
vante denominado EVENTO, mediante o fornecimento, pela COOPERADORA , 
exclusivamente durante o período do EVENTO, dos bens e serviços descritos 
no Anexo I deste instrumento, acompanhados de mão de obra, os quais serão 
utilizados apenas na realização do EVENTO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: Para execução do 
presente instrumento, o MUNICÍPIO e a COOPERADORA obrigam-se a:
I – o MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Coordenação Go-
vernamental e Assuntos Estratégicos:
a) autorizar a COOPERADORA, mediante supervisão técnica dos órgãos com-
petentes do MUNICÍPIO, a executar o objeto deste instrumento;
b) acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento;



9TERÇA-
FEIRA
17.9.2019Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

c) prestar à COOPERADORA todas as informações e orientações necessárias à 
execução do objeto do presente instrumento;
d) designar representante (s) para orientar e prestar informações à COOPE-
RADORA;
e) incluir, a título de transparência e divulgação ao apoio fornecido ao evento, a 
logomarca da COOPERADORA nos materiais e promoções relativas ao evento, 
de acordo com o disposto no Capítulo 3 do Edital de Convocação Pública nº 
001/2019-SEGOV.
II – a COOPERADORA :
a) fornecer os bens e serviços descritos na Proposta (Anexo I), já devidamente 
avaliados e aprovados pelos órgãos técnicos do MUNICÍPIO, incluindo mão de 
obra, a qual deve possuir comprovada habilitação para instalação e operação 
dos equipamentos;
b) observar, durante a execução dos serviços, todas as especificações técni-
cas descritas no Projeto, neste Termo e no Edital de Convocação Pública nº 
001/2019-SEGOV, responsabilizando-se, integralmente, por todos os custos 
necessários à consecução de seu objeto, bem como pelo cumprimento regular 
de todas as condições ali disposta;
c) despender todos os recursos necessários à execução dos serviços referidos 
no inciso I desta cláusula, incluindo todos os custos referentes à contratação de 
mão de obra e materiais empregados, integralmente às suas expensas e sem 
qualquer custo para o MUNICÍPIO;
d) assumir, integralmente, todo e qualquer ônus decorrente do fornecimento dos 
bens e serviços descritos no Anexo I, inclusive de natureza fiscal, trabalhista e cível;
e) observar e seguir todas as normas e orientações do MUNICÍPIO quanto à 
execução dos serviços objeto deste Termo;
f) na hipótese de valer-se de empresa (s) contratada (s) para o fornecimento 
dos bens e serviços descritos no Anexo I, observar processos e critérios pró-
prios de contratação de fornecedores, observados padrões e exigências que 
assegurem a qualidade e a segurança do EVENTO, inexistindo qualquer relação 
ou intervenção da parte do MUNICÍPIO nessa seleção;
g) fornecer todos os recursos técnicos, materiais e humanos necessários à reali-
zação dos serviços, apresentando a documentação comprobatória da qualificação 
técnica necessária à execução do objeto deste instrumento;
h) arcar com todos os custos do seu pessoal empregado na execução dos 
serviços (salários, encargos, benefícios e vantagens);
i) não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste ins-
trumento, mão de obra infantil, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal, bem como exigir a mesma providência em todos os instrumentos e 
contratos firmados com terceiros fornecedores de insumos e/ou prestadores 
de serviços, relacionados com o objeto deste Termo;
j) não contratar e/ou efetuar qualquer pagamento, de qualquer natureza, a 
qualquer pessoa em exercício de cargo, emprego ou função na Administração 
Pública direta e indireta do MUNICÍPIO;
k) apresentar, até 5 (cinco) dias antes da execução do objeto, todas as autori-
zações legais, técnicas ou oficiais necessárias à execução do fornecimento/
serviço de que trata o apoio concedido, em especial, as emitidas pela Polícia 
Civil e Capitania dos Portos.
l) responsabilizar-se integralmente, por si e pela(s) empresa(s) contratada(s) para 
execução do objeto do apoio, pelas seguintes obrigações:
i. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos serviços executados, além de 
todas as responsabilidades descritas no Projeto, deverão ainda observar os 
padrões de qualidade e compatíveis com a natureza do evento apoiado;
ii. Responsabilizar-se por toda a Mão de Obra especializada suficiente para 
operação do Espetáculo Pirotécnico;
iii. Responsabilizar-se por todos os Equipamentos de Disparo Digitais, Software, 
Rádios e Projeto Pirotécnico;
iv. Responsabilizar-se por todos os Equipamentos de Backup (para todos os 
fogos, embarcações e ponto de disparo em terra);
v. Responsabilizar-se por todos os Barcos de transporte rápido pata técnicos 
no dia do show;
vi. Responsabilizar-se por todas as equipes de Segurança (h), no mínimo de 10 
(dez) para guarda do material e do local durante a montagem e desmontagem, 
conforme as necessidades;
vii. Responsabilizar-se por Guindaste, Empilhadeira ou outros equipamentos 
necessários para atender a Movimentação da Carga Estrutural (Suporte dos 
fogos - todo em aço);
viii. Responsabilizar-se por todos os Transportes Terrestres das Estruturas e 
Fogos de Artifício;
ix. Responsabilizar-se por todas as Tendas e Containers para Área de Montagem 
e Desmontagem;
x. Responsabilizar-se por todas autorizações da Polícia Civil e Capitania dos 
Portos (item fogos);
xi. Responsabilizar-se pela Garantia de Qualidade e Segurança dos Artefatos 
(previsão de amostra);
xii. Responsabilizar-se pelo Seguro (RISCOS DIVERSOS EVENTOS) do Espetáculo 
Pirotécnico;
xiii. Responsabilizar-se por todos os equipamentos de segurança, tipo IPI e incêndio;
xiv. Responsabilizar-se por toda equipe de Brigadista e Bombeiro Civil, conforme 
orientação do Corpo de Bombeiros;
xv. Responsabilizar-se por todas as despesas operacionais, como transporte, 
alimentação, hospedagem, assistência a saúde;
xvi. Responsabilizar-se por todas as despesas com tributos incidentes sobre o 
serviço/fornecimento executado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de inclusão ou decisão contrária ao MUNI-

CÍPIO, em qualquer demanda judicial relativa ao fornecimento dos equipamentos 
descritos no Anexo I, caberá à COOPERADORA assumir o feito, bem como, se 
for o caso, ressarcir ao MUNICÍPIO de despesas e prejuízos comprovados que 
vier a incorrer.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A COOPERADORA poderá divulgar, para fins exclusi-
vamente promocionais, durante o prazo de vigência deste instrumento, o apoio 
concedido, consignada obrigatoriamente a participação do Município de Guarujá 
e observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de 
prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de 
execução, prestação de assistência à COOPERADORA na fiscalização dos serviços, 
ficando assegurado ao MUNICÍPIO o direito de rejeitar os pedidos apresentados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O presente instrumento vigorará a partir 
da data de sua assinatura, até a conclusão do objeto na data aprazada.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS: A execução do presente instrumento 
não acarretará encargos gravosos ou despesas extraordinárias ao MUNICÍPIO, 
tampouco implicará repasse ou transferência de recursos financeiros entre os 
partícipes.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Cada uma das partes 
integrantes do presente ajuste é única e exclusivamente responsável por seus 
servidores, empregados e/ou terceiros que vier a contratar em razão do ora 
pactuado, arcando integralmente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
decorrentes, não havendo nenhum vínculo empregatício ou de subordinação entre 
os empregados ou prepostos de uma das partes em relação à outra.
CLAÚSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou dúvidas 
relativas a este Termo de Cooperação, que porventura venham a ocorrer, 
deverão ser resolvidos em conjunto pelas partes, sempre de comum acordo 
e por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: O presente instrumento 
será executado sob a gestão de um representante de cada uma das partes, com 
poderes de representação no que for necessário e observadas as condições aqui 
estabelecidas, sendo tais representantes: Alex Manoel Monteiro (Secretário Ad-
junto de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos), pelo Município 
de Guarujá, e o (a) Sr. (a) (...), pela COOPERADORA .
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: É competente o Foro da Comarca de Guarujá 
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução do presente ins-
trumento, quando não comportarem solução na forma descrita nas cláusulas 
acima, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que o seja. 
E por estarem assim de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza todos os efeitos legais.

Guarujá, xxx de xxxx de 2019.
_____________________

Válter Suman 
(MUNICÍPIO)

_____________________
(COOPERADORA)

TURISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCO a Associação dos Quiosqueiros, Permissionários, Concessionários, 
bares, restaurantes e estabelecimentos similares da orla do município de Guarujá 
(A.O.G.) e os senhores Hassen Ahmad Hammoud (SEURB), Alexandre Trombelli 
(SEDEP), Gilberto Venâncio Alves (SEGOV) e Luiz Cláudio Venâncio Alves (SE-
DECON) para uma reunião conforme concordância estabelecida:
Data: 24/09/2019 (terça-feira);
Horário: 10 horas;
Local: Sala de Reuniões do Gabinete – 5º Andar do Paço Moacir dos Santos Filho 
(Av. Santos Dumont N°800 – Santo Antônio)
Pauta:
• Resposta às propostas e sugestões de adequação do disposto no Decreto 
12.475 publicado em 15/12/2017. Processo 2019/17210.

Guarujá, 16 de setembro de 2019
Marcelo Nicolau
Gestor de Praias

ADVOCACIA GERAL
PORTARIA AGM Nº 94/2019

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO , usando 
de suas atribuições legais, nos termos dos Decretos Municipais nº12.147/17 e 
do Decreto nº10.312/2013 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 26874/2019, para apurar os fatos 
descritos na representação encaminhada pela Controladoria Geral do Município, 
relativos a eventual responsabilidade funcional, em razão das irregularidades 
apontadas nos TC’s n.ºs 40266/026/08 e 34745/026/08.

Autorize-se, registre-se e dê-se ciência.
Guarujá, 13 de setembro de 2019.

Marcelo Tadeu do Nascimento 
Advogado Geral do Município 

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Processo Administrativo Disciplinar n.º 35.109/2016.
Advogados:
Dr. André Figueiras Noschese - OAB/SP n.º 147.963
Dra. Fátima Ali Khalil - OAB/SP n.º 383.276
Dra. Soraia Silvia Fernandez Prado - OAB/SP n.º 198.868
Dra. Tereza Ferreira Alves Novaes - OAB/SP n.º 332.333
Dra. Kátia Borges Varjão - OAB/SP n.º 307.722
Processado:
P. P. de J. F. - prontuário: 11.832
De ordem da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
1-B, ficam os advogados acima indicados, INTIMADOS, para que compareçam na 
Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – AGM PGM 
3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 5º e 3º andares, Santa Rosa, Guarujá-SP, 
para que tomem ciência do inteiro teor do termo de deliberação de fls. 136/137, 
dos autos do processo em epígrafe, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta 
publicação, bem como para acompanhar o interrogatório, que ocorrerá no dia 
03.10.2019, às 15h00min. 

Flávia Augusta dos Santos Vieira
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 1-B

COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sindicância Investigatória nº 21.841/137739/2018
Marcelo Tadeu do Nascimento, Advogado Geral do Município, 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, no verso da folha 636, do PA 
nº.21.841/137739/2018 onde DETERMINOU o arquivamento da Sindicância 
Investigatória em epígrafe, com fundamento nas razões expostas no Relatório 
Final acostado nas folhas 620/635.

Marcelo Tadeu do Nascimento
Advogado Geral do Município

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente destinada ao Direcionamento e Implemen-
tação dos trabalhos para realização da “Chamada Pública” visando à aquisição 
de gêneros alimentícios, através da agricultura familiar, voltados à alimentação 
escolar dos alunos da Educação Básica, conforme Decreto nº. 12.190 de 25 
de Abril de 2.017, publicado no D.O.M. de 27 de abril de 2.017, convoca seus 
membros para reunião no dia 23 (vinte e três) de setembro do corrente ano, 
às nove horas, no Setor de Alimentação Escolar (SEDEL), situada à Av. Santos 
Dumont nº. 640 – 1º andar (Sala de Multimídia) Santo Antônio – Guarujá, SP, 
para leitura e aprovação da ata da última reunião e realização das ações para 
próximas Chamadas Públicas de 2019.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Anna Paula Salles Maia Duarte

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A. P. M
A Direção da Escola Municipal 1º de Maio serve-se do presente edital para 
convocar os membros da Associação de Pais e Mestres para a terceira reunião 
ordinária a ser realizada ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois 
mil e dezenove, às catorze horas, em primeira chamada, e às catorze horas e 
trinta minutos em segunda chamada, em uma das dependências desta Unidade 
de Ensino, situada à Av. Adriano Dias dos Santos, 611– Jardim Boa Esperança/
VC, Guarujá/SP, para tratar dos seguintes assuntos:
1- Prestação de Contas do 4º bimestre;
2- Aprovação da compra de um freezer para cozinha.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Sonia Maria Bertho B. Sampaio
Diretora de Unidade de Ensino

Prontuário: 12.072
                                                                             

Portaria nº 36/2019 - SEDEL
“Dispõe sobre homologação do Projeto 

Político Pedagógico das Escolas Municipais, 
Escolas Particulares de Educação Infantil e 
Núcleos de Educação Infantil Conveniados”

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer, nos termos do artigo 12 da Lei nº 
3.435 de 30/03/2007, homologa os seguintes Projetos Políticos Pedagógicos 
das Escolas Municipais, Escolas Particulares de Educação Infantil e Núcleos de 
Educação Infantil Conveniados, referentes ao ano de 2019:
Núcleos de Educação Infantil Conveniados: 
• Irmã Scheilla

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

16 de setembro de 2019.
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
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CULTURA
COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO PÚBLICA N° 16/2019 – SECULT 
A Secretaria de Municipal de Cultura TORNA PÚBLICO que a pessoa jurídica deno-
minada C&C Festas e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.809.046/0001-
68, através de seu representante legal, Sr. Sandro Aleixo Diniz, protocolou 
dentro do prazo conferido, proposta para a outorga de Autorização de Uso da 
área pública denominada Praça 14 Bis, para realização de atividade de lazer e 
entretenimento, nos termos do item 1 do Edital de convocação pública em tela, 
oferecendo como contra partidas o direcionamento de 1 quilo de alimento por 
visitante ao Fundo Social de Solidariedade do Município.
Nestes termos, considera-se vencedora da Convocação Pública n° 16/2019 
– SECULT, a pessoa jurídica acima qualificada, esclarecendo que o Termo de 
Autorização de Uso será oportunamente publicado no Diário Oficial do Município, 
através de edição de Decreto. 
Demais informes poderão ser obtidos na Secretaria de Cultura – SECULT, situada 
na Avenida Dom Pedro I, n° 350, Jardim Tejereba, Guarujá – SP.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Marcelo Nicolau

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

FESTIVAL DE TEATRO DE GUARUJÁ 2019
 REGULAMENTO

1. OBJETO DO FESTIVAL 
1.1. O FESTIVAL DE TEATRO DE GUARUJÁ 2019 não tem caráter competitivo e 
pretende atender a classe teatral do município, visando incentivar o intercâmbio 
entre os grupos, fomentando o estudo do teatro, de sua história, dramaturgia e 
o desenvolvimento e gosto pelas Artes Cênicas, incrementando e enriquecendo 
a experiência cultural e artística do munícipe de Guarujá com ações culturais 
promovidas pelo segmento teatral, no intuito do crescimento da classe, e é 
realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, tendo os seguintes objetivos:
-Promover a produção cênica realizada no município de Guarujá;
-Fomentar a prática teatral de forma colaborativa e cooperativa, possibilitando 
a ampliação da participação da população e classe teatral;
-Estimular o interesse e o entusiasmo pelas Artes Cênicas entre o público, 
estudantes, artistas e criadores;
-Incentivar o desenvolvimento de espetáculos e grupos teatrais;
-Proporcionar o diálogo entre participantes e profissionais das Artes Cênicas, 
por meio de debates, orientações e oficinas de teatro.
1.2. O FESTIVAL oferece uma modalidade de participação:
1.2.1.  Espetáculos Teatrais, podendo ser, adulto ou infantil:
-Peças teatrais (com mínimo 40 minutos e máximo até 1h 20 minutos)
2. CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Espetáculos Teatrais (Tema Livre):
Poderão participar do FESTIVAL DE TEATRO DE GUARUJÁ Espetáculos Teatrais 
de todos os grupos de teatro de Guarujá. 
3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições para o FESTIVAL DE TEATRO DE GUARUJÁ 2019, são gratuitas 
e deverão ser feitas no período de 29 de julho a 13 de setembro de 2019. 
3.1.1. Os documentos listados abaixo devem ser entregues na Secretaria Municipal 
de Cultura no endereço: Av. Dom Pedro I, nº 350 – Jardim Tejereba – Guarujá – 
SP - CEP: 11440-000, aos cuidados da Comissão Organizadora do FESTIVAL 
DE TEATRO E MOSTRA DE GUARUJÁ, em envelope identificado com o nome 
do grupo e do espetáculo. Documentação necessária:
-Ficha de Inscrição disponível no site  http://bit.ly/2Y5t7sE que deverá ser 
preenchido digitalmente. Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de 
Cultura os demais documentos:
a) Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo responsável do grupo;
b) Cópia do CPF, RG e comprovante de residência do responsável pelo grupo;  
c) Ficha técnica do espetáculo, contendo mapa de iluminação e cenário, 
preferencialmente;
d) Vídeo do espetáculo (se houver);
e) Sinopse/Release do espetáculo com o máximo de 10 linhas;
 f) 2 fotos do espetáculo inscrito, impressas e/ou três (03) fotos do processo 
de montagem do espetáculo/cena, ou do espetáculo/cena pronto, em alta 
resolução (caso tenha);
 g) Breve currículo do diretor do espetáculo/ professor responsável;
h) Autorização junto a SBAT e ECAD;
i) Material de divulgação, reportagem/notícias, se possível;
m) Termo de concordância com o edital, devidamente preenchido e assinado;
Obs.: Todo material recebido para inscrição não será devolvido, passando a 
fazer parte do acervo do FESTIVAL. As inscrições para os Espetáculos, poderão 
ser canceladas pela organização do FESTIVAL E MOSTRA quando os atores ou 
responsável pelo grupo não atenderem a todas as exigências estabelecidas 
por este regulamento.
4. DIREITOS AUTORAIS
4.1. Referente ao Direito Autoral, os participantes do Festival de Teatro de Guarujá 
se responsabilizarão pelo conteúdo dos espetáculos face à atuação dos órgãos 
da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais – SBAT e/ou Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição – ECAD.
5. PROCESSO SELETIVO
5.1. Espetáculos Teatrais
A seleção dos espetáculos será feita por curadoria convidada pela Comissão 

Organizadora do Festival, composta por curadores convidados das Artes Cênicas.
Serão selecionados até 10 espetáculos pela curadoria, casa haja mais de 
10 inscritos. A divulgação dos espetáculos selecionados será feita até dia 
01/10/2018, no Diário Oficial do Município.
5.1.1 O resultado do sorteio será irrecorrível e soberano.
O grupo selecionado deverá confirmar oficialmente a sua participação até o 
dia 30/09 através do e-mail cultura.expediente@gmail.com ou protocolar 
diretamente na Secult.
6. DA PREMIAÇÃO 
O FESTIVAL DE TEATRO E MOSTRA DE GUARUJÁ 2019, não sendo competitivo, 
desde que atinja o limite máximo de 10 espetáculos inscritos, ultrapassando 
haverá uma curadoria que será composto por três curadores devidamente 
qualificados em artes cênicas, que analisarão os espetáculos para seleção. 
Será ainda expedido certificado de participação a todos os inscritos e aos 
respectivos grupos.
Sendo que aos 10 espetáculos selecionados serão destinados, a título de 
participação, o montante de 20 mil reais a serem distribuídos na proporção 
de dois mil reais para cada. 
As despesas decorrentes deste edital correrão através de dotação orçamentaria 
oriundas do Fundo Municipal de cultura. 
7. APRESENTAÇÕES
7.1 Data e horários: as apresentações  do FESTIVAL será realizado entre o 
período de 16 a 20 de outubro de 2019. Os dias e horários das apresentações 
de cada grupo selecionado serão definidos pela Comissão Organizadora do 
FESTIVAL, que analisará os casos específicos em que houver necessidade de 
adequação de datas;
7.2. Local: as apresentações acontecerão no Teatro Procópio Ferreira na Av. 
Dom Pedro I, nº 350 – Jardim Tejereba – Guarujá – SP.
7.3. Ensaio Técnico: os grupos deverão encaminhar-se ao espaço de apresentação 
designado, para montagem do cenário, iluminação e ensaio geral, no dia e hora 
estabelecidos na Reunião Preparatória, pela Comissão Organizadora.
7.4. Duração e Desmontagem Cenários:  A cenografia e os recursos técnicos 
utilizados deverão ser de fácil montagem e desmontagem. Podendo ser adequado 
conforme necessidade e entendimento entre os grupos e Comissão Organizadora. 
7.5. Som e Luz: A operação de sonoplastia será de responsabilidade do participante. 
Os participantes contarão com uma iluminação básica, predeterminada pela 
produção do Festival, podendo ser adequada em caso de necessidade, sendo 
comunicado previamente a Comissão Organizadora. 
Todas as apresentações serão gratuitas. O ingresso deverá ser retirado com 
uma hora de antecedência ao horário previsto para apresentação. Cada pessoa 
poderá retirar apenas um ingresso. 
8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
8.1.  Espetáculos Teatrais
Cada grupo deverá ter, na data da apresentação, no mínimo 01 (um) responsável 
técnico pela iluminação e sonorização. Caberão aos grupos participantes as 
responsabilidades de produção, montagem e desmontagem do espetáculo, e 
o fornecimento de materiais técnicos e cênicos, necessários à apresentação. 
Não será permitida a utilização de artigos pirotécnicos, fogo ou água durante 
os espetáculos, nem a presença de animais de qualquer espécie.
Cada grupo, após sua apresentação do FESTIVAL, deverá retirar imediatamente 
do recinto todo seu material utilizado no espetáculo. A organização do FESTIVAL 
não se responsabilizará, em nenhum caso, pelos materiais pertencentes aos 
grupos participantes do FESTIVAL.
A solicitação de equipamentos/materiais (tais como: projetor, telão, microfone) 
deverá ser enviada para o e-mail cultura.expediente@gmail.com.
A disponibilidade dos equipamentos/materiais estará sujeita à análise da comissão 
organizadora do Festival.
Em caso de danos aos espaços e/ou aos materiais disponibilizados, o grupo 
deverá se responsabilizar pelos gastos com consertos ou com reparos necessários;
O espetáculo poderá ser filmado ou fotografado mediante prévia autorização da 
comissão organizadora. Não será permitido o uso de flashes, bem como transitar 
pelos espaços durante as apresentações, nem tampouco a entrada do público 
após o início do espetáculo.
9. REUNIÃO PREPARATÓRIA
9.1 Mostra de Espetáculos Teatrais
É obrigatória a presença de um (01) representante de cada grupo (maior de 18 
anos), na reunião preparatória que acontecerá no dia 02/10, no Teatro Procópio 
Ferreira, com horário a confirmar pela Comissão Organizadora do Festival. Nesta 
reunião, além da definição da Programação  serão apresentados o teatro, os 
conceitos que regem o FESTIVAL e suas regras de funcionamento.
10. PRAZO DE DESISTÊNCIA E PENALIDADES
10.1 Mostra de Espetáculos Teatrais
O grupo com espetáculo selecionado, que por qualquer motivo não puder 
comparecer ao FESTIVAL, terá até o dia 01/10/2019, para efetuar sua desistência, 
justificando seus motivos por escrito à coordenação do FESTIVAL, através do 
e-mail cultura.expediente@gmail.com. Os grupos que não respeitarem o prazo 
e o procedimento para desistência não poderão participar do FESTIVAL no ano 
seguinte. O representante do grupo será comunicada deste fato por meio de 
ofício enviado pela coordenação do FESTIVAL. Todavia, a ausência causada por 
motivo de força maior será analisada pela Comissão Organizadora do Festival.
11. CALENDÁRIO DO FESTIVAL
11.1 Mostra de Espetáculos Teatrais
-Período de Inscrições: 22/07 a 13/09 de 2019.
-Divulgação dos grupos selecionados: 30/09/2019.
-Confirmação de participação dos grupos: 01/09/2019.

-Desistência de participação dos grupos: até 02/10/2019. 
-Reunião Preparatória: 02/10/2019, às 18h, no Procópio Ferreira
-Realização do Festival de Teatro Guarujá: entre os 16 a 20/10 de 2019.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Espetáculos Teatrais
A comissão organizadora preza pela presença dos grupos selecionados durante 
todo o período do FESTIVAL ou nos dias de apresentação, para que cada grupo 
participe das ações e haja maior integração entre os participantes. Todavia a 
organização não se responsabiliza pela produção, alimentação e transporte 
dos grupos.
12.2. Caso seja necessário ao bom desenvolvimento das atividades do 
FESTIVAL, a comissão organizadora poderá alterar as datas, horários e locais 
das apresentações, devendo comunicar previamente os grupos selecionados.
12.3. A inscrição do grupo implica sua plena concordância e autorização com 
a utilização de nome, imagem e voz de todos os seus integrantes, assim como 
autorização para uso de imagens do espetáculo em materiais e atividades de 
divulgação do FESTIVAL.
12.4. A simples inscrição no FESTIVAL implica aceitação e cumprimento das 
normas deste regulamento.
12.5. Pontos não explicitados neste regulamento serão analisados e avaliados 
pela Comissão Organizadora do FESTIVAL.

Guarujá, 04 de setembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Guarujá
Secretaria Municipal de Cultura

 MEIO AMBIENTE
FÓRUM AGENDA 21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A SECRETARIA EXECUTIVA convoca os Membros do Fórum Permanente da 
Agenda 21 de Guarujá e convida a comunidade em geral, a comparecerem à sua 
88ª Reunião Ordinária, que será realizada no dia 23 de setembro de 2019, no 
Auditório do 2º Andar da Câmara Municipal – situada à Avenida Leomil nº291 
- Centro – Guarujá - SP., às 13h30min em primeira chamada e às 14h00min 
em segunda chamada, com encerramento previsto para as 16h30min, impre-
terivelmente, seguindo as orientações de seu Regimento Interno, em que se 
cumprirá a seguinte ordem do dia:
1) Abertura e informes da Secretaria Executiva.
2) Leitura do Edital da 88ª Reunião e aprovação da Ata da 87ª Reunião.
3) Apresentação do panorama geral e estratégias da Secretaria de Turismo e 
Cultura.
4) Assuntos gerais e encerramento.

Fórum Permanente da Agenda 21 de Guarujá
Luiz Paulo Neves Nunes

Secretário Executivo
Biênio 2019/2021

agenda21guaruja@uol.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Edital de Convocação para Reunião Ordinária 

O Sr. Lourival De Pieri, Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Gua-
rujá – COMTUR Biênio 2018/2020, convoca os membros do conselho para 
a Reunião Ordinária, que será realizada no dia 19 de setembro de 2019, no 
Casa Grande Hotel – Av. Miguel Estéfano nº 1001 – Enseada – Guarujá – SP., às 
16:00h em primeira chamada e às 16:15h em segunda chamada cumprindo a 
seguinte ordem do dia: 
1 – Expediente:
a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;
b) Leitura de documentos protocolados.
2 – Formação de Comissão de Estudos para incrementar recursos para o FUMTUR;
3 – BeachLock – Guarda Volume de Praia;
4 – Lunetas no Mirante;
5 –Turismo Receptivo – Oto Gomes;
6  – Assuntos gerais. 

Áurea Penteado
Secretária Executiva

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
Biênio 2018/2020

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS MULHERES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
POSSE DO COLEGIADO DO CMDM –

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES
A Presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres convoca as Conselheiras 
Eleitas para o Biênio 2019/2021 a comparecerem no Paço Municipal Moacir 
dos Santos Filho – sito à Avenida Santos Dumont nº 800 – no 5º Andar – em 
19 de setembro de 2019 – às 16 horas para a posse do Colegiado.

Marcia Estela de Sá Lima
Presidente 

Biênio 2019/2021

http://bit.ly/2Y5t7sE
mailto:cultura.expediente@gmail.com
mailto:cultura.expediente@gmail.com
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CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E HABITACIONAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos e convocamos os Senhores Conselheiros para reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - CMDUH que será realizada 
no dia 19 de setembro de 2019, às 17h30min em primeira convocação e às 
18h00min, em segunda convocação, na Secretaria de Planejamento e Gestão 
- SEPLAN da Prefeitura Municipal de Guarujá, na Sala de Reuniões situada no 
2º andar do Paço Municipal Moacir dos Santos Filho, situado à Avenida Santos 
Dumont 800, Guarujá, SP. 
Ordem do dia:
1. LEITURA E APROVAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO ANTERIOR;
2. PROCESSO 31709/98/2017. CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. AUTÓ-
GRAFO DE LEI Nº. 017/2017. 
3. PROCESSO 19955/231732/2019. SÉRGIO DE AROUCHE FONSECA. RUA 
ERNESTO MARQUES, 223, MORRINHOS, GUARUJÁ/SP. SOLICITA RECONSI-
DERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NO VRE.
4. PROCESSO 5599/222136/2018. SILVANA BERTELLINI PEREZ. AV. MARJORY 
DA SILVA PRADO, 1687, BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAMBUCO, GUARUJÁ/SP. SO-
LICITA INSCRIÇÃO MUNICIPAL COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI.
5. PROCESSO 22148/221563/2019. COMPUTEC TECNOLOGIA E COMUNI-
CAÇÃO LTDA. ME. RUA NOVE, 125, LOJA 8, JARDIM MAR E CÉU, GUARUJÁ/SP. 
SOLICITA ANÁLISE E RECONSIDERAÇÃO SOBRE O PROTOCOLO VAI RÁPIDA 
259106119 – 26/06/2019.
6. PROCESSO 23722/232427/2019. J SILVA & FERREIRA LTDA. RUA ES-
MERALDA MENDES POLICENE, 3, LOJA 1, VILA LUIS ANTONIO, GUARUJÁ/SP. 
ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE. 
7. PROCESSO 15087/230849/2019. SIMONE OLIVEIRA ALOI ARAUJO. AVENIDA 
ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, 179, LJ 5, VILA SANTA ROSA, GJÁ/SP. SOLICITA 
INSCRIÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.
8. PROCESSO 21418/226691/2019. SONIA M. O. GOMES EIRELLI. RUA OR-
QUÍDEAS, 172, JARDIM PRIMAVERA, GJÁ/SP. SOLICITAÇÃO DE  CONCESSÃO 
DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
9. PROCESSO 11651/230214/2019. GUARUTOUR TRANSPORTES E TURISMO 
EIRELI. RUA ALFREDO DEL BIANCO, 65, QD 39, LT 01, VILA SANTO ANTONIO, 
GJÁ/SP. ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE. 
10. PROCESSO 25217/194317/2019. P. G. DA SILVA GESSOS EIRELI. RUA 
PROF. WALDERY DE ALMEIDA, 905, LOJA 02, JARDIM PROGRESSO, GJÁ/SP. 
ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE.
11. PROCESSO 21264/231978/2019. H2O SOLUÇÕES E REPAROS LTDA. 
RUA RIO DE JANEIRO, 263, GARAGEM 3, PITANGUEIRAS, GJÁ/SP. ENCAMINHA 
PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE.
12. PROCESSO 20822/62585/2019, VOL I E II. JOYCE MARION ZORGDRAGER 
GJÁ. RUA JOSÉ AMIEIRO, 320, LOTE 04, QD. 06, ENSEADA, GJÁ/SP. SOLICITA 
RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO SOLICITADO NO PROCESSO 33043/2010.
13. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
Ressaltamos a importância de sua presença, garantindo quórum para as decisões. 
Em caso de impossibilidade da presença do titular, solicitamos a gentileza de co-
municar seu suplente. Havendo impossibilidade no comparecimento, solicitamos 
justificar a ausência por escrito, através do e-mail: cmduh.guaruja@gmail.com  

Guarujá, 12 de setembro de 2019.
Darnei Candido 

Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional – CMDUH

CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO NORMATIVA COMDEMA Nº. 001/2019
(Atualização)

“Regulamenta o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de Guarujá (COMDEMA) de 2019 e dá outras providências.” 
Considerando as competências legais do COMDEMA atribuídas através da Lei 
3.306/06;
Considerando o preconizado no Item VI do Artigo 8.º do Decreto n.º 8.173/07;
Considerando as deliberações do Colegiado, em especial na 6.ª Assembleia 
Ordinária, realizada no dia 30 de Outubro de 2018, aprovou a seguinte Resolução, 
que regulamenta o Calendário das reuniões ordinárias do COMDEMA;
Considerando a importância da visibilidade e publicidade das datas das reuniões 
do Colegiado durante o exercício de 2019;

RESOLVE:
Artigo 1.º - Fica estabelecido o calendário das reuniões ordinárias do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Guarujá (COMDEMA) para o exercício 
de 2019 que acontecerá toda terceira quarta feira de cada mês, com primeira 
chamada às 09 h, conforme abaixo:

16.01 27.02 20.03 24.04
29.05 19.06 17.07 21.08
18.09 16.10 27.11 18.12

Artigo 2.º - O local de realização das reuniões será informada com até 72 (setenta 

e duas) horas de antecedência através dos meios de comunicação disponíveis.
Artigo 3.º - Caso haja necessidade de alteração de alguma das datas informadas 
no Artigo 1.º será informada com até 05 (cinco) dias de antecedência através 
dos meios de comunicação disponíveis.
Artigo 4.º -  A presente Resolução terá efeito retroativo a 02.01.2019, revogadas 
as disposições em contrário. 

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
SIDNEI ARANHA

Presidente do COMDEMA
ISABEL CRISTINA DE O. KURIBARA
Secretária Executiva do COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Edital CMAS nº 20/2019
Convocação para  8ª Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Guarujá de 2019

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS - convoca todos os Conse-
lheiros Titulares e Suplentes para participar da 8ª Reunião Ordinária  de 2019 
(Gestão 2018/2020), que será realizada no dia 18 de setembro de 2019 (quarta 
feira), em primeira chamada às 9 horas e em segunda chamada às 9h30, na Rua 
Buenos Aires, nº 465, Vila Maia – Guarujá/SP (em frente ao instituto IBRAAS) 
Pauta: 
• Deliberações para a Organização da XII Conferência Municipal de Assistência 
Social de Guarujá. 
• Ações da Comissão Organizadora da  XII Conferência Municipal de Assistência 
Social de Guarujá
• Informes gerais.

Guarujá, 12 de setembro de 2019.
Lizandra Rodrigues M. N. Freire
Secretaria-executiva do CMAS

Regina Rodrigues da Costa
Presidente do CMAS - Gestão 2018/2020

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Guarujá Previdência, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no 
Concurso Público Edital nº 001/2015 – TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINIS-
TRADOR – LEI COMPLEMENTAR 179/2015 e 135/2012, conforme o que foi 
decidido no Processo Administrativo Nº 363/2016:

CLASSIF. Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO
8º 219660000989 IGOR SEIITI IKEMORI

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias 
úteis a saber: 13, 16 e 17/09/2019 (6ª, 2ª e 3ª feira), junto à Guarujá Previdên-
cia – 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, 12 de setembro de 2019.
Aline Borges de Carvalho - Gerente Administrativa

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 

81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Ficam convocados os membros titulares do Conselho de Administração da 
Guarujá Previdência a comparecerem na sala dos conselhos da autarquia Guarujá 
Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, sala 18, 1º andar – bairro 
Santo Antônio – Guarujá/SP, no dia vinte de setembro de dois mil e dezenove 
(20/08/2019), às oito horas (8 horas) em primeira chamada e às oito horas e 
trinta minutos (8h30) em segunda chamada, para participarem da 81ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração, onde será deliberado sobre a seguinte 
ordem do dia:
1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente 
ao mês de julho de 2019;
2) Assuntos gerais.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente
Conselho de Administração - Guarujá Previdência

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A 
SEGUINTE

RESOLUÇÃO Nº 020/2019
“Prorroga o prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, 

nomeada pela Resolução nº 007/2018 e dá outras providências”.
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo concedido à Comissão de Assuntos Relevantes, 
nomeada pela Resolução nº 007/2018, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

a fim de colher maiores informações e ultimar os trabalhos.
Parágrafo Único - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Guarujá, em 04 de setembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente
Projeto de Resolução nº 020/2019

Registrada no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 04 de setembro de 2019.

Rafael Santos Freitas
Secretário Geral

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A 
SEGUINTE

RESOLUÇÃO Nº 021/2019
“Prorroga o prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, 

nomeada pela Resolução nº 021/2017 e dá outras providências”.
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo concedido à Comissão de Assuntos Relevantes, 
nomeada pela Resolução nº 021/2017, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 
a fim de colher maiores informações e ultimar os trabalhos.
Parágrafo Único - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Guarujá, em 04 de setembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente
Projeto de Resolução nº 021/2019

Registrada no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 04 de setembro de 2019.

Rafael Santos Freitas
Secretário Geral

27ª Sessão Ordinária
em 17 de Setembro de 2019

ORDEM DO DIA
1 – Projeto de Lei nº 141/2019, do Vereador Mário Lúcio da Conceição
“Autoriza a concessão do Estádio Municipal Antônio Fernandes e dá outras 
providências”, com Parecer favorável do Relator especial, Vereador Fernando 
Martins dos Santos. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
2 – Projeto de Lei nº 117/2019, do Vereador Marcos Pereira de Azevedo
“Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do 
sistema de abastecimento de água no âmbito do Município de Guarujá e dá outras 
providências”, com Parecer favorável do Vereador Raphael Vitiello Silva. Discussão 
e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
3 – Projeto de Lei nº 041/2019, do Vereador Edilson Dias de Andrade
“Estabelece normas para o serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU 
- quanto a remoção de pacientes para hospitais privados e dá outras providên-
cias”, com Parecer favorável do Relator Especial, Vereador Fernando Martins 
dos Santos. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento 
Interno). Já distribuído.
4 – Requerimento nº 264/2019, da Vereadora Andressa Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo diversas informações sobre o Distrito de Vicente de Carvalho. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
5 – Projeto de Lei nº 183/2019, do Executivo
“Altera dispositivo da Lei nº 4.581, de 31 de outubro de 2018, e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
6 – Projeto de Lei nº 181/2019, do Executivo
“Altera dispositivos da Lei nº 3.970, de 30 de outubro de 2012 e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
7 – Projeto de Decreto Legislativo nº 051/2019, do Vereador Sérgio Jesus dos Passos
“Concede o Título de Cidadão de Guarujá ao Ilmo. Senhor, Dr. Ricardo Faour Auad”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
8 – Projeto de Lei nº 182/2019, do Executivo
“Institui a Gratificação Especial aos servidores municipais que exercem a função 
de Pregoeiro e dá outras providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 
2º do Regimento Interno). Já distribuído.
9 – Projeto de Lei nº 168/2019, do Vereador Sérgio Jesus dos Passos
“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.165, de 25 de agosto de 2004, e dá 
outras providências”. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
10 – Projeto de Lei nº 152/2019, do Vereador José Francinaldo Ferreira de 
Vasconcelos
“Dispõe sobre o pagamento de meia entrada aos doadores regulares de sangue 
no âmbito do Município de Guarujá e dá outras providências”. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
Obs: Durante o Expediente da respectiva Sessão Ordinária, os Senhores Verea-
dores poderão requerer a votação de proposituras em regime de urgência, o que 
acarretará no acréscimo de itens a serem apreciados na Ordem do Dia da mesma.

Departamento Legislativo, em 13 de Setembro de 2019.
Fernando de Matos Fagundes

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

Diretor Legislativo
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Cidade inicia hoje (17) programação 
da Semana Nacional do Trânsito

Iniciativa propõe 
o envolvimento da 
sociedade e reflexão 
sobre uma nova 
forma de encarar a 
mobilidade

TRÂNSITO SEGURO

Com objetivo de cons-
cientizar a população 
para um trânsito mais 

seguro, a Secretaria de De-
fesa e Convivência Social de 
Guarujá, por meio da Dire-
toria de Trânsito (Ditran), dá 
inicio, nesta terça-feira (17), à 
Semana Nacional do Trânsi-
to. A programação, que conta 
com palestras e blitzes edu-
cativas, se encerra no  próxi-
mo dia 25, com o 6º Prêmio 
Cidadão no Trânsito.

Para este ano, o Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran), definiu como tema - ‘No 
trânsito, o sentido é a vida’. A 
campanha propõe o envolvi-
mento da sociedade e reflexão 
sobre uma nova forma de en-
carar a mobilidade.

Em Guarujá, as ações edu-
cativas têm sido uma ferra-
menta fundamental para di-
minuir as mortes no trânsito. 
Segundo dados da Ditran, o 
Município diminuiu em 10% 
o número de mortes no pri-
meiro semestre, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Programação, que 
conta com palestras 
e blitzes educativas, 
se encerra no 
próximo dia 25

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (17) - Das 13 às 16h40 
– Palestra para nova turma de 
guardas civis municipais, na 
Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp)- Campus Guarujá  (Av. 
Dom Pedro I, 3300 - Cidade 
Atlântica)
   
Quarta-feira (18) – Das 9 às 17 
horas - Projeto Educação para 
o Trânsito – Praça Horácio 
Lafer (Enseada). No local, será 
montado um espaço vivencial de 
trânsito com veículos, semáforo, 
radar e outras sinalizações. A 
ação contará com monitores e 
educadores para o trânsito

Quinta-feira (19) – Das 9 às 12 
horas – Blitz educativa – 
Terminal de Passageiros Ferry 
Boat (Praça das Nações, s/
nº), orientação e distribuição 
de panfletos informativos

Quarta-feira (25) – 16 horas 
- Cerimônia de entrega 
do 6º Prêmio Cidadão no 
Trânsito, na Unaerp- Campus 
Guarujá  (Av. Dom Pedro I, 
3300 - Cidade Atlântica). A 
iniciativa é uma parceria com 
a Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel), e 
envolve alunos das unidades 
municipais de Ensino 
Infantil, Fundamental I e II, 
Ensino Profissionalizante 
e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA)

Ações educativas têm 
sido uma ferramenta 
fundamental para 
diminuir as mortes no 
trânsito
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