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Saem primeiros resultados 
do Atlas da Poluição 
Ambiental de Guarujá

PÁGINA 3

Iniciativa, que inclui o uso de bromélias, é inédita e faz parte de uma parceria firmada entre 
a Prefeitura de Guarujá e universidades de São Paulo (USP) e Nove de Julho (Uninove)

COMBATE À POLUIÇÃO

PÁGINA 2PÁGINA 4

Voluntários confeccionam 
mais de 470 enfeites

Município busca recursos 
para programas culturais

NATAL ILUMINADO‘JUNTOS PELA CULTURA’

ÚLTIMA PÁGINA

Prefeito 
recepciona 

medalhistas nesta 
quinta-feira (19)

PARAPAN

OPERAÇÕES URBANAS

A programação do serviço de tapa-
buraco da Prefeitura de Guarujá 
contemplou a Avenida Humberto 
Prieto Perez e Rua Antônio Marques, 
no Jardim Guaiúba; Estrada do 
Pernambuco; Avenida Cinco, no 
Morrinhos e a Rua Áureo Guenaga 
de Castro, no Parque Enseada
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Mais de 470 enfeites 
natalinos são confeccionados 
em mutirão no Fundo Social 

Membros do Conselho Municipal tomam 
posse nesta quinta-feira (19)

Inscrições 
seguem até  
sexta-feira (20)

Voluntários participaram, no último sábado (14), da confecção das peças, que irão decorar a Cidade

NATAL ILUMINADO

O Fundo Social de Soli-
dariedade realizou, no 
último sábado (14), um 

mutirão do Projeto Natal Ilumi-
nado. Cerca de 80 voluntários 
participaram da confecção dos 
enfeites natalinos, produzidos a 
partir de garrafas pet retiradas 
do meio ambiente. No total, 
foram confeccionadas mais de 
470 peças. 

O projeto, que teve início em 
maio, visa arrecadar garrafas 
pet para a confecção de enfei-
tes de Natal, que irão decorar 
Guarujá e Vicente de Carvalho. 
A iniciativa chama a atenção 
da população para a consciên-
cia ambiental, a fim de que as 
garrafas não venham a poluir 
mangues, rios e praias.

A voluntária Sandra Apare-
cida da Silva Augusto, 58 anos, 
acordou cedo para ajudar no 
mutirão. “É uma alegria estar 

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

BOM PRATO

Vinagrete, arroz, dobradinha, farofa 
de bacon, laranja e suco de limão

Couve com milho, arroz, feijão, 
feijoada mista, farofa Bom Prato, 
laranja e suco de abacaxi com hortelã

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

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

no Fundo Social, ainda mais 
participando de um projeto 
tão importante. É momento de 
convivência, de responsabili-
dade ambiental e de amor pela 
Cidade”, afirmou a voluntária.

Quem quiser colaborar pode 
participar da oficina do projeto, 
que acontece toda segunda e 
sexta-feira, das 9h30 às 12 horas 
e das 13h30 às 16h30.

POSTOS DE COLETA
Doações de garrafas vazias 

e limpas podem ser realizadas 
nos seguintes postos de arre-
cadação: escolas municipais, 
Centros de Atividades Educa-
cionais e Comunitárias (Cae-
cs), Caminhão do Peixe e na 
sede do FSS (Rua Cavalheiro 
Nami Jafet, 549 – Centro), de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
12 horas e das 14 às 17 horas. 
Informações: (13) 3386-8820.

restaurante

menu

popularR$
 1

Projeto arrecada garrafas pet para confecção de enfeites de Natal

ENFERMEIRO TRAINEE

expediente
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DO MUNICÍPIO DE

Conteúdo produzido pela Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura de Guarujá. 

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

DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro

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

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

UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34

Seguem até sexta-feira (20) 
as inscrições para preenchi-
mento de cinco vagas para en-
fermeiro trainee, do Instituto 
Emílio Ribas de Guarujá. O 
projeto é voltado a enfermei-
ros que tenham concluído o 
curso de Enfermagem entre ja-
neiro de 2017 e junho de 2019. 
Para se inscrever e conferir o 
edital completo, basta acessar 
o site oficial do Instituto: www.
emilioribasbs.org.br. 

DIREITOS DAS MULHERES

O prefeito de Guarujá dará 
posse à nova diretoria do Con-
selho Municipal dos Direitos 
das Mulheres (CMDM), para 
o biênio 2019/2021. A cerimô-
nia acontece nesta quinta-feira 
(19), às 16 horas, no Gabinete 
do Prefeito, no Paço Municipal 
Moacir dos Santos Filho (Ave-
nida Santos Dumont 800- 5º 
andar).

O CMDM é um órgão de 
deliberação coletiva, que tem 
por finalidade promover os 

direitos humanos das mulhe-
res, visando eliminar todas 
as formas de discriminação, 
assegurando-lhes condições 
de liberdade e de igualdade de 
direitos, bem como sua plena 
participação nas atividades po-
líticas, econômicas, sociais e 
culturais do Município.

Ao todo, são 22 represen-
tantes titulares e 22 suplentes 
do Governo: secretarias mu-
nicipais de Saúde; Assistência 
Social; Advocacia Geral; Edu-

cação, Esporte e Lazer; Rela-
ções Sociais; Cultura; Governo; 
Desenvolvimento Econômico 
e Portuário e Meio Ambiente. 
Já da Sociedade Civil estão a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) – Guarujá; União Nacio-
nal das Instituições de Ensino 
Superior Privadas (Uniesp); 
Universidade de Ribeirão Pre-
to/Campos Guarujá (Unaerp); 
Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos de Guarujá e Associação 
de Mulheres.
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Primeiros resultados de estudo 
de poluição atmosférica em áreas 
portuárias de Guarujá são apresentados

Pesquisa é inédita e identificou picos 
de poluição atmosférica em dois pontos 
monitorados, em Vicente de Carvalho

A Prefeitura de Guarujá 
acaba de concluir a pri-
meira etapa de um pro-

jeto inédito de monitoramento 
da poluição atmosférica em 
áreas portuárias. A primeira 
coleta de bromélias do Atlas da 
Poluição Ambiental, desenvol-
vido pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semam), 
identificou picos de poluição 
atmosférica em dois pontos, 
entre cerca de 50 monitorados. 
O levantamento é um impor-
tante indicativo para a criação 
de políticas públicas de miti-
gação do problema. 

O Atlas possui duração de 
dois anos e está em seu oita-
vo mês de atividade. O estudo 
consiste no monitoramento 
periódico da ramagem de bro-
mélias da espécie barba-bode, 
depositadas em árvores do Dis-
trito de Vicente de Carvalho. 
O resultado é parcial e corres-
ponde à primeira coleta das 
bromélias, realizada em feve-
reiro de 2019 e encaminhadas 
para análise.

A pesquisa aponta picos de 
poluição em dois pontos da 
Rua Idalino Pinez, no Jardim 
Boa Esperança, também co-
nhecida como Rua do Adubo. 
Via de ligação entre a Rodovia 
Cônego Domenico Rangoni e 
a Avenida Santos Dumont, 
que dá acesso aos terminais 
do Porto, o local possui esta-
cionamento de carretas e se-
máforos, sendo amplamente 
conhecido justamente pelo 

constante e intenso tráfego 
de veículos pesados.

A análise da folhagem das 
bromélias indicou a liberação 
de altas concentrações de co-
bre e cádmio no ambiente, es-
timulada pela ação de frear e 
acelerar os veículos. A pesqui-
sa permite analisar, diagnosti-
car e também identificar quem 
são os agentes poluentes.

PARCERIA
 A iniciativa faz parte de um 

Termo de Cooperação firmado 
entre a Prefeitura e as univer-
sidades de São Paulo (USP) e 
Nove de Julho (Uninove). Os 
dados divulgados até então são 
preliminares e seus resultados 
traduzem o índice de poluição 
durante a estação de chuvas. 
Futuras coletas em estações 
de calor permitirão também 
a comparação entre todas as 
épocas do ano. 

A longo prazo, a pesquisa 
ampliará a visão para a cria-
ção de políticas públicas vol-
tadas para o Meio Ambiente 
e Saúde no Município. O titu-
lar da Semam comenta que a 
colaboração dos munícipes 
é muito importante para a 
preservação da flora. “Esta-
mos envolvendo o universo 
acadêmico, as empresas, a 
sociedade e o Governo no 
monitoramento atmosférico. 
Com o resultado das pesqui-
sas, iremos ressaltar o plano 
arbóreo no Distrito de Vicente 
de Carvalho”, apontou.

ATLAS AMBIENTAL

Análise da folhagem das bromélias indicou a liberação de altas concentrações de cobre e cádmio, 
estimulada pela ação de frear e acelerar o motor dos veículos, causando liberação de poluentes

AÇÕES
Desde 2017, a Semam 

realiza o plantio de árvores 
por toda a Cidade, tendo em 
vista sua importância para 
a biodiversidade, produção 
de oxigênio e mitigação dos 
efeitos da poluição atmos-
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férica. Além disso, são feitas 
reuniões com representantes 
de empresas portuárias, para 
que seja cobrada a responsa-
bilidade do setor ambiental, 
social e econômico.

Atualmente, a Prefeitura de 
Guarujá realiza estudo de via-

bilidade técnica para a cons-
trução de um pátio de cami-
nhões, que visa à instalação 
de equipamentos voltados 
ao controle ambiental e de 
tráfego portuário, prevendo 
ações ambientais de monito-
ramento, estudo e prevenção.
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Guarujá intensifica 
ações para trazer 
programas culturais

IPTU para a região 
Oeste vence hoje (18)

Atividades seguem na 
Praça Horácio Lafer

Objetivo é democratizar o acesso à cultura e fomentar o turismo na Cidade

Com intuito de trazer 
projetos culturais para 
Guarujá, na última se-

gunda-feira (9), representan-
tes da Secretaria de Cultura 
participaram do lançamento 
do programa Juntos Pela Cul-
tura, do Governo do Estado 
de São Paulo. No encontro foi 
anunciado o investimento de 
R$ 12,5 milhões em eventos 
culturais, que poderão ser 
acessados pelos 645 municí-
pios do Estado, por meio de 
chamadas públicas. 

Cerca de 400 lideranças 
estiveram presentes, enten-
dendo a proposta de parceria 
com as prefeituras. Entre os 
programas, que poderão ser 
contemplados pelos municí-
pios, estão o Virada SP, Circui-
to SP, Tradição SP, Revelando 
SP e o + Gestão SP.

O secretário de Cultura de 
Guarujá afirma que medidas já 
estão sendo tomadas para que 
Guarujá receba, por exemplo, 
a Virada SP e o Circuito SP. Ini-
ciativas que trazem entreteni-

mento, cultura e lazer para os 
munícipes e atraem turistas 
para Cidade. 

“Já estamos trazendo even-
tos em parceria com Governo 
de Estado de São Paulo, como 
o Ciclo de Gestão Cultural e as 
Oficinas Culturais. O intuito é 
trazer mais projetos, democra-
tizando o acesso à cultura em 
Guarujá e fomentando o turis-
mo cultural, que proporciona 
a geração de renda”, destacou. 

A diretora de Políticas Pú-

blicas de Cultura afirma que as 
parcerias promovem o cresci-
mento da região e que todos os 
esforços serão colocados para 
que a Cidade seja contemplada 
com os projetos. 

“Nós estamos buscando 
eventos, projetos e parcerias. 
Já nos inscrevemos para o pro-
grama Virada SP, por exemplo, 
um projeto que estamos ten-
tando trazer para a Cidade há 
anos e que vamos continuar 
insistindo”, ressaltou.

‘JUNTOS PELA CULTURA’ 9a PARCELA

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 

O Projeto Educação para o 
Trânsito dá continuidade hoje 
(18), à Semana Nacional do 
Trânsito, em Guarujá. A ativida-
de será desenvolvida  das 9 às 17 
horas, na Praça Horácio Lafer, 
na Enseada, onde está montado 
um espaço vivencial de trânsito 
com veículos, semáforo, radar e 
outras sinalizações. A ação con-
ta com monitores e educadores 
para o trânsito.

Para este ano, o Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), 
definiu como tema - ‘No trânsito, 
o sentido é a vida’, que propõe 
o envolvimento da sociedade e 
reflexão sobre uma nova forma 
de encarar a mobilidade urbana.

O objetivo da campanha 
é conscientizar a população 
para um trânsito mais seguro. 

Contribuintes da região 
Oeste (bairros Santo Antônio, 
Santa Rosa, até as imediações 
do ferry boat) devem ficar 
atentos para o vencimento da 
9ª parcela do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
cujo prazo expira nesta quar-
ta-feira (18). 

Aquele que tiver qualquer 
dúvida ou que queira antecipar 
o pagamento do tributo pode 
acessar o site da Prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.br), no 
link Serviços Online – Consulta 

de Débitos e Impressão de 2ª Via 
de Boletos, opção IPTU; ou tam-
bém poderá procurar o Paço 
Municipal Raphael Vitiello (Av. 
Santos Dumont, 640, no bairro 
Santo Antônio, sala 11; telefone 
(13) 3308-7000 – Ramal 7655.

Outra opção é a Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte, 
que fica na Rua Cunhambebe, 
500, em Vicente de Carvalho. 
O Atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 16 ho-
ras. Contato pelo telefone (13) 
3342-5872.

PROGRAMAÇÃO
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, e envolve alunos das 
unidades municipais de Ensino Infantil, 
Fundamental I e II, Ensino Profissionalizante 
e Educação de Jovens e Adultos

As ações, que se encerram no 
próximo dia 25 – Dia Nacio-
nal do Trânsito, são realizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Defesa e Convivência Social, 
por meio da Diretoria de Trân-
sito (Ditran).
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

Portaria N.º 1.114/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
27406/720460/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora TAISE 
DA CUNHA FERREIRA – Pront. n.º 20.460, do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, retroagindo seus efeitos a 11/09/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 13 de setembro de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 13.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino
   

Portaria N.º 1.128/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 135/2012 e 
suas posteriores alterações, e de acordo com os incisos I e II do artigo 
37 da Constituição Federal;

R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos constantes do Anexo Único da presente portaria, 
aprovados e classificados no Concurso Público n.ºs 001/2018, conforme 
Processos Administrativos nºs. 18664/2019 e 23029/2019, para 
exercerem o respectivo cargo indicado, de provimento efetivo, de acordo 
com a Lei Complementar n.º 135, de 04 de abril de 2012, e alterações.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 17 de setembro de 2019.

PREFEITO
“ADM/GP3”
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 17.09.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ANEXO ÚNICO
I – CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Classificação Nome do Candidato Pront
105º GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA 21.778
106º JESSICA BARBOSA  DOS SANTOS 21.779

Portaria n.º 1.129/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo nº 
28852/81573/2018; 

R E S O L V E:
FIXAR a servidora SANDRA REGINA DOS SANTOS  – Pront. n.º 11.573, 
a Jornada de Trabalho Padrão de 200 (duzentas) horas, do respecti-
vo cargo, a pedido, de acordo com o disposto no artigo 389 da Lei 
Complementar n.º 135/12, alterada pela LC 236/18,produzindo seus 
efeitos a partir da sua publicação.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 17 de setembro de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 17.09.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 1.130/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,

Considerando o que consta no processo administrativo nº 
26344/88257/2019; 

R E S O L V E:
FIXAR a servidora JULIANA LEW  – Pront. n.º 18.257, a Jornada de 
Trabalho Padrão de 150 (cento e cinquenta) horas, do respectivo cargo, 
a pedido, de acordo com o disposto no artigo 389 da Lei Complementar 
n.º 135/12, alterada pela LC 236/18,produzindo seus efeitos a partir 
da sua publicação.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 17 de setembro de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 17.09.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ERRATA
PORTARIAS N.ºs 1.117/2019, 1.118/2019, 1.119/2019, 1.120/19, 
1.122/2019, 1.123/019, 1.124/2019 e 1.125/19 de 16/09/2019
Nas Portarias n.ºs 1.117/2019, 1.118/2019, 1.119/2019, 1.120/19, 
1.122/2019, 1.123/019, 1.124/2019 e 1.125/19 de 16/09/2019, 
publicadas no Diário Oficial do Município, Edição n.º 4277, de 17 de 
setembro de 2019, 
onde se lê:
“retroagindo seus efeitos a 03/09/2019......”.
leia-se:
“retroagindo seus efeitos a 13/09/2019....”.

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Co-
missão 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

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 Administração, 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 Co-
missão de Gestão de Carreiras, instituída pelo Decreto nº 10.228/2013, 
convoca o(a) Sr.(a.) MARÍLIA RODRIGUES DE CARVALHO – prontuário 
nº 19.043, 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 Admi-
nistrativo de Avaliação Especial de Desempenho nº 43.906/2014.
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 Pre-
feitura 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 1458/26/2019
Pregão Presencial n.º 60/2019
Objeto: Aquisição de veículo utilitário com carroceria, para compor 
a Frota Oficial do Município de Guarujá, para uso da Secretaria de 
Operações Urbanas.
I – A vista dos elementos de convicção que instruem o processo 
licitatório, e considerando a decisão da pregoeira encarregada de 
conduzir e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto 
em nome da empresa abaixo: 

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 NOBRE DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS E PEÇAS LTDA

R$ 88.000,00
(oitenta e oito mil reais)

R$ 88.000,00
(oitenta e oito mil reais)

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

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
HASSEN AHMAD HAMMOUD

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

DESPACHO
Edital nº. 03/2019 – Modalidade: Concorrência Pública.
Processo Administrativo nº: 3168/186749/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 
EM GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 
OS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO 
AMBITO DOS PROJETOS FAVELA/PORTO/CIDADE PAC 1 E ENSEADA 
PAC 2 NO MUNICIPIO DE GUARUJA.
Em face dos recursos administrativos, impetrados pelos licitantes 
inabilitados, LAGHI ENGENHARIA CONSULTORIA & E PROJETOS; 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e CONSORCIO NOVO 
GUARUJA, composto pelas empresas, (ENCIBRA S/A ESTUDOS E 
PROJETOS DE ENGENHARIA e HIGH TECH CONSULTANTS), a Comissão 
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia, resolve comunicar, 
aos demais licitantes, que poderão impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) 
dias uteis, conforme o artigo 109, paragrafo 3º,  da lei 8666/93.

Guarujá, 17 de setembro 2019.
POLLIANA IAMONTI

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

DESPACHO
Processo Administrativo nº 2729/942/2019
Pregão Presencial nº 62/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipos para bomba 
de infusão, com fornecimento de bombas de infusão em regime de 
comodato, para atender às UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) 
de Urgência e Emergência do Município de Guarujá.
I – Em análise aos elementos de convicção que instruem os autos 
do processo em epígrafe,  informo que a sessão pública destinada ao 
recebimento e abertura dos envelopes agendada para 18/09/2019, 
fica SUSPENSA “sine die”.
II – Publique-se.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16456/197977/2015
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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 13/2019
Objeto: REFORMA DO CENTRO DE ZOONOZE, SITUADO NA RUA PROFª 
MARIA LIDIA REGO LIMA, Nº 301, BAIRRO JARDIM CONCEIÇÃOZINHA, 
NO MUNICIPIO DE GUARUJA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos do envelope 02 - Proposta apresentados 
ao Edital nº. 13/2019, na modalidade Tomada de Preços, a Comissão 
Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia decide:
I – DESCLASSIFICAR a empresa licitante, INCREBASE ENGENHARIA E 
ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pela falta de atendimento ao seguinte item 
editalicio – ( 7.1- alíneas a e b1).
II. Com fundamento no inciso I, §3º do artigo 48 da Lei nº. 8.666/93, 
é fixado ao licitante o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação 
de nova documentação escoimada. 
III. Em ato contínuo fica estabelecido o dia 01 de outubro de 2019, às 
09 h 30min, na sala de reuniões da Diretoria de Compras e Licitações, 
no Paço Moacir dos Santos Filho / Guarujá / SP, para Sessão Pública 
de recebimento e abertura do Envelope nº. 01 – Habilitação, com nova 
documentação.
IV. Publique-se.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
POLLIANA IAMONTI

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

EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 274/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 29195/942/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 31/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 
LTDA
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de itens de alimentação 
para rotina de atendimento da Equipe do Consultório na Rua e para os 
eventos realizados pelos 04 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, 
serviços da Rede de Atenção Psicossocial, da Coordenação de Saúde 
Mental da Secretaria de Saúde do Município de Guarujá; As despesas 
decorrentes, objeto desta ata, correrão por conta dos recursos con-
signados no orçamento vigente, conforme segue:
Empresa Cadastrada no CNAE sob n° 47.29-6-99 – Comércio Varejista 
de Produtos Alimentícios em Geral.
Órgão:
16.01  Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00
Para os itens e valores abaixo registrados:

Item VALOR UNITÁRIO
1 R$ 28,00
2 R$ 129,00
3 R$ 124,50
4 R$ 124,50
5 R$ 106,50
7 R$ 14,50
8 R$ 213,00
9 R$ 25,00
10 R$ 23,70
11 R$ 23,50
12 R$ 26,50
13 R$ 25,70
14 R$ 60,00
15 R$ 17,00
16 R$ 17,00
17 R$ 12,00
18 R$ 8,00
19 R$ 16,70
21 R$ 16,90
22 R$ 57,00
23 R$ 44,00
24 R$ 28,46
25 R$ 35,00
26 R$ 35,00
27 R$ 34,83
28 R$ 50,00

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; Data de assinatura: 
23 de agosto de 2019.

As aquisições ora registradas serão diretamente acompanhadas e 
fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que zelará pelo fiel 
cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, nos termos 
do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93.

DESPACHO
(Republicado com alteração)

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 licitató-
rio, considerando a aprovação dos documentos técnicos apresentados 
e a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, 
torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA 
(75% DO QUANTITATIVO)

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 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)

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)

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)

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)

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;
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VI– Publique-se.
Guarujá, 17 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 267/2014
PROCESSO N° 26485/3418/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: YELLOW TOUR – TURISMO E TRANSPORTE LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fazer o transporte 
escolar fretamento continuo em atendimento aos alunos da educação 
infantil do Município de Guarujá. Constitui objeto do presente Termo 
de Apostilamento a correção da Cláusula Primeira, do Termo Aditivo 
nº 07, assinado em 29/03/2019, conforme solicitação as fls. 03/07 
constante no processo administrativo nº 26223/3418/2019, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA – MUNICÍPIO e CONTRATADA, em 04 de de-
zembro de 2014, celebraram contrato objetivando “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE ESCO-
LAR FRETAMENTO CONTINUO EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ”  – Pregão nº 
87/2014 – Processo Administrativo n° 26485/3418/2014.
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do 
Contrato Administrativo inicialmente celebrado e seus termos aditivos.
Data da assinatura do termo em 10 de setembro de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019
Republicado com Alteração

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva e conservação do equipamento 
Grupo Gerador Carenado, com fornecimento de peças e insumos 
necessários para o contínuo funcionamento do mesmo, para atender 
a Secretaria de Cultura do Município de Guarujá.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamen-
te no site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; 
“Sistema de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e 
Licitações(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos cus-
tos de reprodução) sito na Av Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo 
Antônio - Guarujá – SP, no período de 20 de setembro de 2019 até 
o dia 01 de outubro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
As visitas técnicas poderão ocorrer até 01 de outubro de 2019, (não 
sendo obrigatória). Os demais atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei 
Municipal nº 2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 02 de outubro de 2019 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
MARCELO FELICIANO NICOLAU

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019
Objeto: Aquisição de móveis de escritório, por meio de Emendas Parla-
mentares, destinados às Unidades de Saúde do Município de Guarujá.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MEI/ME/EPP
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licita-
ções(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio 
- Guarujá – SP, no período de 19 de setembro de 2019 até o dia 30 
de setembro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na Agência 
Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 2.812/2001, e 

disponibilizados, em caráter informativo, no site do Município.
Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação serão recebidos na Diretoria de Compras e 
Licitações no dia 01 de outubro de 2019 até às 09h30m, quando se 
dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Processo Administrativo nº 11148/942/2019
Pregão Presencial n.º 46/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hos-
pitalar, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá 
– Bloco 4 D 19.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo li-
citatório, de acordo com a aprovação das amostras e documentos 
técnicos exigidos no pregão em tela e considerando a decisão da 
pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, torno pública 
a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo, conforme 
readequação de preços:

AMPLA PARTICIPAÇÃO (75% DO QUANTITATIVO)
LOTE 01 

ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Item Valor Unitário
01 R$ 0,53 (cinquenta e três centavos)
02 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
03 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
04 R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos)
05 R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos)
06 R$ 0,61 (sessenta e um centavos)
07 R$ 0,61 (sessenta e um centavos)

LOTE 02
ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

01 R$ 0,40 (quarenta centavos)
02 R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos)

LOTE 03
ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

01 R$ 0,37 (trinta e sete centavos)
02 R$ 0,39 (trinta e nove centavos)
03 R$ 0,40 (quarenta centavos)
04 R$ 0,41 (quarenta e um centavos)
05 R$ 0,46 (quarenta e seis centavos)
06 R$ 0,48 (quarenta e oito centavos)
07 R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos)
08 R$ 0,60 (sessenta centavos)

LOTE 04
ADJUDICATÁRIA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01 R$ 0,39 (trinta e nove centavos)
02 R$ 0,81 (oitenta e um centavos)
03 R$ 0,42 (quarenta e dois centavos)

LOTE 05
ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 

01 R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos)
02 R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos)
03 R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos)
04 R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos)

LOTE 06
ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA UNIAO LTDA

01 R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos)
02 R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos)
03 R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos)
04 R$ 0,61 (sessenta e um centavos)
05 R$ 0,67 (sessenta e sete centavos)
06 R$ 0,67 (sessenta e sete centavos)
07 R$ 0,67 (sessenta e sete centavos)

LOTE 07
ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS 

CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA
01 R$ 14,03 (quatorze reais e três centavos)
02 R$ 14,03 (quatorze reais e três centavos)
03 R$ 14,03 (quatorze reais e três centavos)

LOTE 08
ADJUDICATÁRIA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

01 R$ 0,72 (setenta e dois centavos)
02 R$ 0,79 (setenta e nove centavos)
03 R$ 22,46 (vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)

04 R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos)
LOTE 09

ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA

01 R$ 7,03 (sete reais e três centavos)
02 R$ 7,03 (sete reais e três centavos)

LOTE 10
ADJUDICATÁRIA: C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A

01 R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos)
02 R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos)

LOTE 11
ADJUDICATÁRIA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01 R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos)
02 R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos)
03 R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos)
04 R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos)
05 R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos)

LOTE 12
ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA UNIAO LTDA

01 R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos)
02 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
03 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
04 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
05 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
06 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
07 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)
08 R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 13
ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA UNIAO LTDA

01 R$ 0,30 (trinta centavos)
02 R$ 0,27 (vinte e sete centavos)
03 R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos)
04 R$ 0,31 (trinta e um centavos)
05 R$ 0,33 (trinta e três centavos)

LOTE 14
ADJUDICATÁRIA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

01 R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos)
02 R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos)

LOTE 15
ADJUDICATÁRIA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01 R$ 7,93 (sete reais e noventa e três centavos)
02 R$ 7,93 (sete reais e noventa e três centavos)
03 R$ 7,93 (sete reais e noventa e três centavos)
04 R$ 7,93 (sete reais e noventa e três centavos)

LOTE 16
ADJUDICATÁRIA: CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS 

CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LTDA
01 R$ 10,88 (dez reais e oitenta e oito centavos)
02 R$ 10,88 (dez reais e oitenta e oito centavos)

COTA RESERVADA (25% DO QUANTITATIVO)
ADJUDICATÁRIA: RCV DO BRASIL EIRELI

LOTE 01
Item Valor Unitário
01 R$ 1,10 (um real e dez centavos)
02 R$ 1,09 (um real e nove centavos)
03 R$ 1,09 (um real e nove centavos)
04 R$ 1,13 (um real e treze centavos)
05 R$ 1,13 (um real e treze centavos)
06 R$ 1,11 (um real e onze centavos)
07 R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos)

LOTE 02
01 R$ 0,80 (oitenta centavos)
02 R$ 1,10 (um real e dez centavos)

LOTE 03
01 R$ 0,82 (oitenta e dois centavos)
02 R$ 0,82 (oitenta e dois centavos)
03 R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos)
04 R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos)
05 R$ 0,93 (noventa e três centavos)
06 R$ 0,99 (noventa e nove centavos)
07 R$ 1,05 (um real e cinco centavos)
08 R$ 1,06 (um real e seis centavos)

LOTE 04
01 R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos)
02 R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)
03 R$ 0,75 (setenta e cinco centavos)

LOTE 05
01 R$ 5,08 (cinco reais e oito centavos)
02 R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos)
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03 R$ 3,41 (três reais e quarenta e um centavos)
04 R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos)

LOTE 06
01 R$ 1,05 (um real e cinco centavos)
02 R$ 1,10 (um real e dez centavos)
03 R$ 1,14 (um real e quartoze centavos)
04 R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos)
05 R$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos)
06 R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos)
07 R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)

LOTE 07
01 R$ 29,95 (vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
02 R$ 30,11 (trinta reais e onze centavos)
03 R$ 30,06 (trinta reais e seis centavos)

LOTE 08
01 R$ 1,91 (um real e noventa e um centavos)
02 R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos)
03 R$ 26,68 (vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)
04 R$ 13,87 (treze reais e oitenta e sete centavos)

LOTE 09
01 R$ 21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos)
02 R$ 21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos)

LOTE 10
01 R$ 16,21 (dezesseis reais e vinte e um centavos)
02 R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos)

LOTE 11
01 R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos)
02 R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos)
03 R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos)
04 R$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos)
05 R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos)

LOTE 12
01 R$ 6,86 (seis reais e oitenta e seis centavos)
02 R$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos)
03 R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos)
04 R$ 6,07 (seis reais e sete centavos)
05 R$ 6,07 (seis reais e sete centavos)
06 R$ 6,08 (seis reais e oito centavos)
07 R$ 6,08 (seis reais e oito centavos)
08 R$ 6,08 (seis reais e oito centavos)

LOTE 13
01 R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos)
02 R$ 0,67 (sessenta e sete centavos)
03 R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
04 R$ 0,51 (cinquenta e um centavos)
05 R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos)

LOTE 14
01 R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos)
02 R$ 6,12 (seis reais e doze centavos)

LOTE 15
01 R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos)
02 R$ 17,42 (dezessete reais e quarenta e dois centavos)
03 R$ 19,47 (dezenove reais e quarenta e sete centavos)
04 R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos)

LOTE 16
01 R$ 26,46 (vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)
02 R$ 30,32 (trinta reais e trinta e dois centavos)

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

Guarujá, 12 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Processo Administrativo nº 4727/942/2019
Pregão Presencial n.º 55/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para 
atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá – Bloco 2 19.
I – Tendo em vista os elementos de convicção que instruem o pro-
cesso licitatório em epígrafe, decido pelo DEFERIMENTO do recurso 
administrativo interposto pela licitante CRISMED COMERCIAL HOS-
PITALAR LTDA;
II – Ato contínuo, fica designada a data de 23/09/2019 às 9h 30m, 
na Diretoria de Compras e Licitações a retomada da etapa de lances 
para os itens 15, 16 e 17;
III – Ficam as empresas DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 

LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA e PORTAL LTDA CONVOCADAS 
a comparecerem, a fim de participarem do referido procedimento;
IV – Publique-se.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
VITOR HUGO STRAUB CANASIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO
Edital: TOMADA DE PREÇO nº. 19/2019
Processo administrativo Nº 1461/26/2019
Objeto: REFORMA DA PRAÇA BNH DA DOW QUIMICA, LOCALIZADA NA 
RUA LUIZ CARLOS ROMAZZINI, BAIRRO JARDIM CONCEIZÃOZINHA, 
DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE GUARUJA, 
ESTADO DE SÃO PAULO.
I - Em virtude de problemas técnicos, quanto à disponibilização de 
arquivos no site da Prefeitura, no dia 17/09/2019,  a sessão pública 
da Tomada de Preço 19/2019, agendada para o dia 18/09/2019 às 
9h30min, fica redesignada no dia 30/09/19 às 9h30min, no Paço 
Moacir dos Santos Filho / Guarujá / SP.
II - Publique-se.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
ADILSON LUIZ DE JESUS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 88/2018 T.A.03
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 26354/186070/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E UR-
BANO EIRELI
OBJETO: Revitalização da Praça Horácio Lafer, no Município de Guarujá. 
Resolvem as partes prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses, confor-
me justificativas e autorização constantes no processo administrativo 
nº 28562/137475/2018, nos termos do que dispõem os artigos 57 
§1º, inciso III da Lei 8666/93.
Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fisca-
lizados, em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Obras, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93; 
Data da Assinatura: 12/08/2019.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 117/2018 T.A.01
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27139/186070/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E UR-
BANO EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de urbanização do Mi-
rante da Campina, sito a Rua do Maluf, 417, Jd. Tejereba, neste Município. 
Resolvem as partes prorrogar o prazo do cronograma físico-financeiro 
por mais 14 (quatorze) meses, conforme justificativas e autorização 
constantes no processo administrativo nº 1088/137475/2019, nos 
termos do que dispõe o artigo 57 §1º, inciso II da Lei 8666/93.
Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fisca-
lizados, em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Obras, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93; 
Data da Assinatura: 24/07/2019.

OUVIDORIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, nos termos do inciso V, art. 12 da 
Lei  nº 13460 de 26 de abril de 2017,  convoca o Sr. DANIEL PEREIRA 
DA SILVA, para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
desta publicação, compareça junto à Ouvidoria Geral do Município, 
localizada no Paço Moacir dos Santos Filho -  térreo, no horário das 
09:00 às 17:00 h,  para ciência quanto às manifestações constantes 
no Processo Administrativo nº 20010/231650/2019. O não com-

parecimento acarretará o arquivamento do mesmo nesta Ouvidoria.
Guarujá, 13 de setembro de 2019.

Ricardo Eiithi Itano
Ouvidor Geral do Município

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, nos termos do inciso V, art. 12 da 
Lei  nº 13460 de 26 de abril de 2017,  convoca o Sra. SHEILA MARY 
DE SOUSA, para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data desta publicação, compareça junto à Ouvidoria Geral do Município, 
localizada no Paço Moacir dos Santos Filho -  térreo, no horário das 
09:00 às 17:00 h,  para ciência quanto às manifestações constantes 
no Processo Administrativo nº 21689/231650/2019. O não com-
parecimento acarretará o arquivamento do mesmo nesta Ouvidoria.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
Ricardo Eiithi Itano

Ouvidor Geral do Município

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APM

A Associação de Amigos do Centro Comunitário Vereador André Luiz 
Gonzalez serve-se do presente edital para convocar os membros da 
Associação de Pais e Mestres, pais, professores, funcionários e demais 
pessoas da comunidade para a Assembléia Geral a ser realizada aos 
vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 
treze horas, em primeira chamada, e às treze horas e trinta minutos 
em segunda chamada, em uma das dependências deste CAEC, situada 
à Travessa Duzentos e Sessenta e Oito, Quadra Setenta e Sete, s/
nº - Morrinhos II, Guarujá/SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 
1 - Prestação e Aprovação das Contas APM/Convênio e Recursos 
Próprios, 
2 - Destinação das verbas, 
3 - Assuntos gerais. 

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Keith Silva dos Santos

Diretora da Unidade
Pront.: 12.849

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONSELHO DE ESCOLA
A Direção do CAEC Vereador André Luiz Gonzalez serve-se do pre-
sente edital para convocar os membros do Conselho de Escola, pais, 
professores, funcionários e demais pessoas da comunidade para a 
Assembléia Geral a ser realizada aos vinte e cinco dias do mês de 
setembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos em 
primeira e única chamada, em uma das dependências dessa Unidade 
de Ensino, situada à Travessa Duzentos e Sessenta e Oito, Quadra 77, 
s/nº, Morrinhos II, Guarujá/SP, para tratar dos seguintes assuntos: 
1 - Prestação e Aprovação das Contas APM/Convênio e Recursos 
Próprios, 
2 - Destinação das verbas, 
3 - Assuntos gerais. 

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Keith Silva dos Santos

Diretora da Unidade
Pront.: 12.849

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APM
A Direção da Escola Municipal Dr. Napoleão Rodrigues Laureano serve-se 
do presente edital para convocar os membros da A.P.M. Associação de 
pais e mestres desta Escola, pais, professores, funcionários e demais 
pessoas da comunidade para Assembléia Geral extraordinária a ser 
realizada aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 
às dezoito horas e trinta, em primeira chamada, e às dezenove horas 
em segunda chamada, em uma das dependências desta Unidade de 
Ensino, situada à AV. Oswaldo Aranha, 365, Jardim Maravilha, Guarujá/
SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 
• Apreciação e aprovação das contas da APM exercício 2018.

Guarujá, 16 de setembro de 2019.
Maria Andréa Santos

Diretora de Unidade de Ensino
Pront. 13.073
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CULTURA

FESTIVAL DE MÚSICA AUTORAL DO GUARUJÁ – FEMAG
REGULAMENTO

Art. 1º- DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
A Secretaria de Cultura, organiza e realiza o Festival de Música Autoral 
de Guarujá/2019 - FEMAG, aberto ao público. A pré-seleção acontecerá 
no período de 07 a 13 de outubro, onde serão escolhidas as canções 
que participarão das eliminatórias do Festival.
As eliminatórias acontecerão no período de 21 de outubro a 22 de 
novembro, em três etapas. A final ocorrerá no dia 30 de novembro 
de 2019.
O local reservado para a realização do Festival será o Teatro Municipal 
Procópio Ferreira e premiação ser em local definido pela Comissão 
Organizadora.
Art. 2º - DO OBJETIVO
O Festival de Música Autoral de Guarujá - FEMAG, tem por objetivo 
incentivar a música popular brasileira como um dos instrumentos de 
cidadania, lazer e cultura, como também, apoiar e estimular o desen-
volvimento da cultura musical, revelar talentos, valorizar os artistas, os 
compositores, os arranjadores e intérpretes de Guarujá, independente 
do gênero e estilo musical
Parágrafo único: os compositores, interpretes e responsáveis pelas 
inscrições deverão comprovar residência e domicílio em Guarujá por 
no mínimo três (03) anos anterior a data de inscrição para o Festival 
de Música Autoral de Guarujá.
Art. 3º – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para a terceira edição do Festival de Música Autoral de 
Guarujá – FEMAG, poderão ser efetuadas de 16 de setembro a 04 
de outubro de 2019. O regulamento e a ficha de inscrição estão a 
disposição no site da Prefeitura Municipal de Guarujá – Secretária de 
Cultura. (www.guaruja.sp.gov.br).
Cada participante poderá inscrever uma (01) música autoral.
A inscrição será efetivada até o dia 04 de outubro após o:
I. Preenchimento da ficha de inscrição com cópias dos documentos 
de identidade (R.G., C.P.F. e comprovante de residência) de todos os 
integrantes;
II. A entrega de 1 (uma) mídia (formato MP3) com a(s) música(s) 
inscrita(s); 
III. A inscrição deverá conter:
- Ficha preenchida on-line ou impressa com o nome, endereço, e-mail 
e telefone do(s) compositor(s), indicação do(s) intérprete(s) e nomes 
dos instrumentistas e vocalistas;
- Mídia CD nas inscrições presencial ou correio e arquivo em MP3 para 
as que forem efetuadas on-line;
- Três (03) cópias das letras com as cifras e quando efetuadas on-line 
(arquivo no formato DOC);
- Comprovante de residência anexado em JPEG se a inscrição for 
efetuada on-line, ou fotocópia para as efetuadas presencial;
IV. Todo o material de inscrição deverá ser entregue na Secretaria 
de Cultura de Guarujá – Diretoria de Gestão de Políticas Públicas 
Culturais/Festival, o qual não será devolvido em nenhuma hipótese;
- As inscrições poderão ser efetivadas encaminhando a ficha de inscri-
ção, áudio e os documentos por e-mail, presencial sendo que:
- Pela internet - pode ser realizado por e-mail. O autor deverá encaminhar 
por e-mail ficha de inscrição, cópia das letras e partituras ou cifras, e a 
gravação em meio eletrônico (MP3) da música a ser inscrita. Para se 
inscrever pela internet basta preencher a ficha de inscrição anexo no 
regulamento do festival e encaminhar para o e-mail femag2019@gmail.
com e anexar os documentos, conforme item três (03) deste artigo.
- Presencial – as inscrições presenciais poderão ser concretizadas 
diretamente na Secretaria de Cultura - Setor de Políticas Públicas de 
Cultura/ Festival – Av. Dom Pedro I, 350 – Jardim Tejereba – Ensea-
da – SP. Na inscrição presencial o autor deverá apresentar 03 cópias 
impressas da letra, 03 cópias das partituras ou cifras e a gravação em 
MP3 (CD ou Pen Drive) junto com a sua ficha de inscrição devidamente 
preenchida em envelope lacrado.
V. Após a seleção e o sorteio das apresentações não serão permitidas 
alterações.
- Na inscrição os classificados para o Festival de Música Autoral de 
Guarujá – FEMAG autorizam a Prefeitura Municipal de Guarujá a gravar, 
fotografar e filmar o evento para transmissão e divulgação posterior 

na P.M.G. e outras emissoras educativas, culturais no Brasil e, even-
tualmente, no Exterior, por número ilimitado de vezes, em circuito 
fechado e/ou aberto, desde que não tenha finalidade lucrativa e com 
objetivo exclusivo de divulgação institucional. E que os grupos artísticos 
da Secretaria Municipal de Cultura de Guarujá, elaborem arranjos e 
executem em eventos as canções inscritas.
Art. 4º - DO REPRESENTANTE E SUAS ATRIBUIÇÕES
- Cada banda deverá eleger um de seus membros como seu REPRE-
SENTANTE;
- O REPRESENTANTE preencherá e assinará a ficha de inscrição, 
consignando sua concordância com relação às condições dispostas 
nesse regulamento;
- Não será permitido que duas bandas distintas tenham o mesmo 
REPRESENTANTE.
Art. 5º - DAS MÚSICAS
I. A letra da música inscrita deve ser obrigatoriamente em Língua 
Portuguesa:
II. Os compositores deverão preencher declaração de autoria da melodia 
e/ou letra da música inscrita para o Festival.
III. Caso a música seja de autoria somente de terceiro, o REPRESEN-
TANTE deverá apresentar uma autorização assinada pelo compositor, 
permitindo a inscrição no Festival.
IV. Os músicos que se declararem compositores das músicas inscritas 
no Festival de Música Autoral de Guarujá – FEMAG, serão responsáveis 
legalmente pela veracidade desta informação.
V. Todas as músicas deverão ser gravadas em CD ou inseridas no 
formato MP3 em um arquivo compactado (ZIP) junto com a letra no 
formato .doc ou .docx, com tamanho da fonte nº 14, em Times New 
Roman.
VI. O CD ou o formato de mídia MP3 deverá conter identificação do 
nome da banda, o nome da música e o nome dos compositores.
VII. CD ou o formato de mídia MP3 mal gravado e/ou mal identificado 
não será avaliado pela Equipe de Seleção, o que ocasionará a imediata 
desclassificação da banda participante.
VIII. As músicas finalistas poderão ser utilizadas para divulgação do 
Festival e nos eventos sociais da Prefeitura Municipal de Guarujá e 
patrocinadores.
IX. As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte 
musical como nos versos. Entende-se por inédita a música não lançada 
por gravadora ou distribuída comercialmente em larga escala. Como 
original, a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética e 
musical de outro autor ou compositor.
X. Músicas já apresentadas em outros Festivais de Música, podem 
concorrer no FEMAG, desde que não tenham sido premiadas em 
quaisquer categorias.
Somente serão consideradas músicas com a letra em português.
XI. Não haverá restrições a gêneros musicais concorrendo todos igual-
mente dentro dos critérios estabelecidos pela comissão de avaliação.
Art. 6º - DA FORMAÇÃO DA BANDA
I. A formação da banda poderá ter o número máximo de 08 integrantes. 
Se o(s) interprete(s) estiver(em) executando um instrumento, ele(s) 
será(ão) considerado(s) como parte da banda;
II. Não poderão participar do Festival de Música Autoral de Guaru-
já - FEMAG composições apenas instrumentais, nem vocalistas se 
apresentando com playback; 
III. recursos ou efeitos de sonoros pertinentes a estilo musical serão 
permitidos.
IV. recurso de eletrônicos imitando instrumentos musicais não são 
autorizados, o que acarretará a desclassificação da canção.
V. Uma vez inscrita no Festival Música Autoral de Guarujá, a banda 
deverá se apresentar conforme o “mapa de palco” entregue no ato 
da inscrição.
VI. Equiparam-se às bandas os grupos musicais.
Art. 7º - SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO
Cada participante poderá inscrever apenas uma composição.
Além de letra e da melodia a interpretação será considerada na seleção 
da música que participará das eliminatórias. Os concorrentes deverão 
cuidar para que elas sejam executadas com a melhor qualidade possível.
I. Das músicas inscritas a Comissão de Seleção escolherá no máximo 
30 (trinta) qualificadas para as eliminatórias do FEMAG/2019.
II. A comissão de seleção será formada por maestros, produtores e 
músicos, indicados pela comissão organizadora da Secretaria de Cul-
tura, com o auxílio de professores e músicos da Orquestra Municipal 

e Coro Municipal de Guarujá.
III. Cada intérprete poderá apresentar, no máximo, uma canção por etapa.
III. Ao intérprete será permitido uma canção e a participação em outras 
bandas, desde que seja restrito a de instrumentista ou backing vocal;
IV. Em cada etapa da eliminatória serão apresentadas no máximo 10 
(dez) composições e destas 03 (três) estarão classificadas para a Final 
somando 09 (nove) canções.
V. A passagem de som será realizada de 13 às 18 horas, após sorteio 
prévio para apresentação. No credenciamento é obrigatória a apre-
sentação de identidade com fotografia atual. Os concorrentes que não 
passarem o som não poderão fazê-lo posteriormente. Cada concorrente 
terá 30 minutos para passar o som não sendo tolerado atrasos.
VI. As apresentações do Festival de Música Autoral de Guarujá/2019 
iniciarão às 20 horas no local definido pela organização do Festival.
VII. A ordem da apresentação das músicas será por sorteio assim 
que forem escolhidas as composições para as etapas do Festival de 
Música Autoral de Guarujá – FEMAG. As canções classificadas para 
a final o sorteio ocorrerá até um dia anterior ao evento, não sendo 
permitido alterações.
VIII. Os intérpretes terão tempo limite de 10 minutos para iniciar a 
apresentação, com perda de pontuação se o tempo for excedido.
IX. Além da aparelhagem de som estará à disposição uma bateria, um 
amplificador para guitarra, contrabaixo e teclados, sendo os outros 
instrumentais de responsabilidade dos músicos participantes. Os 
acessórios são de responsabilidade dos participantes.
X. Se o intérprete não comparecer no dia da apresentação estará auto-
maticamente desclassificado. Independente do motivo que ocasionou 
a sua ausência.
Art. 8º - JÚRI
I. A comissão avaliadora será formada, por maestros, produtores mu-
sicais, músicos, compositores, críticos musicais, escritores, escolhidos 
pela comissão organizadora. Podendo os participantes do festival 
sugerir alguns nomes para a apreciação da Comissão Organizador.
II. Serão avaliados: letra, melodia, arranjo, afinação (instrumentos e 
vozes), ritmo, interpretação, criatividade.
III. Em cada eliminatória classificarão 03 (três) canções, todas escolhidas 
pela comissão avaliadora.
IV. Na final a comissão avaliadora apontará a colocação dos 09 (nove) 
participantes: 1º ao 09º colocado.
Art. 9º - PRÊMIOS
I. As premiações ocorrerão da seguinte forma:
• 1º classificado: Troféu, R$ 5.000,00
• 2º classificado: Troféu, R$ 3.000,00
• 3º classificado: Troféu, R$ 2.000,00
• 4º ao 9º classificado: Troféus
• Melhor intérprete: Troféu de melhor intérprete.
• Música mais comunicativa: Troféu
Art. 10 - DOS PROCEDIMENTOS COM INTEGRANTES MENORES DE 
18 ANOS
Os interpretes, compositores, integrantes das bandas, com idade inferior 
a 18 anos, deverão, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação 
da banda, apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, 
permitindo sua participação no Festival da Música Autoral de Guarujá, 
assinada e devidamente identificados com cópia do RG.
Art. 12 - DISPOSIÇÕES FINAIS
I. A Comissão Organizadora do FEMAG não admitirá interferência e 
não manterá contato com agentes, empresários ou quaisquer outros 
intermediários em seu relacionamento com as bandas ou participan-
tes selecionados durante as fases do Festival de Música Autoral de 
Guarujá-2018;
II. Os participantes ficam cientes de que a produção do FEMAG poderá 
utilizar as imagens e músicas do Festival sem ônus.
III. Caberá aos integrantes das bandas portarem seus instrumentos 
pessoais, tais como: guitarra, baixo, teclados, violões, metais, sopros, 
percussão (tumbadora, timbales etc.), pedaleiras, efeitos especiais etc. 
Uma “bateria” será disponibilizada no palco pela organização;
IV. Os organizadores do FEMAG não se responsabilizam pela guarda, 
acondicionamento, conservação, transporte, manutenção ou reparos 
dos instrumentos musicais de propriedade dos integrantes das bandas, 
ou de terceiros, assim compreendidos os prejuízos advindos de extravio, 
furto ou roubos dos mesmos;
V. A Comissão Organizadora do Festival de Música reserva-se o direito 
de desclassificar qualquer participante ou banda, independente da fase 

http://www.guaruja.sp.gov.br/festival
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do Festival, caso haja irregularidade de conduta de qualquer dos seus 
integrantes, assim considerando:
V.I. Qualquer tipo de comunicação inamistosa dos integrantes das 
bandas com a Comissão Julgadora;
V.II. O consumo, o porte e o tráfico de substâncias entorpecentes 
durante a participação no evento;
V.III. O consumo e embriaguez, com bebidas alcoólicas durante a 
participação no evento;
V.IV. O desrespeito aos horários, programações e determinações pelos 
monitores responsáveis pela supervisão dos participantes;
V.V. Qualquer conduta que venha a atentar, direta ou indiretamente, 
contra a vida, a saúde, a dignidade, a propriedade e a privacidade de 
qualquer pessoa, participante ou não do evento;
V.VI. Da decisão de desclassificação da banda, ocasionada pela conduta 
irregular de qualquer dos seus integrantes, não caberá qualquer espécie 
de reivindicação ou pleito;
V.VII. Não será prestada assistência jurídica por parte dos organizadores 
do Festival da Música Autoral de Guarujá, aos integrantes das bandas 
que, por conduta antissocial, forem encaminhados à autoridade policial 
ou ao Juizado da Infância e da Adolescência;
V.VIII. O descumprimento, por parte dos participantes, de qualquer das 
normas, condições e prazos, resultará na sua imediata desclassificação, 
em qualquer etapa do Festival.
V.IX. Casos omissos, ou especiais, serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Festival de Música Autoral de Guarujá – FEMAG-2019.

Guarujá, 15 de setembro de 2019
FESTIVAL DE MÚSICA AUTORAL DE GUARUJÁ – FEMAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL:
Nº CPF: Nº R.G.: ORGÃO EXPEDIDOR:

ENDEREÇO COMPLETO
RUA/AV: Nº Apto:
BAIRRO:
CIDADE: CEP:
TELEFONE FIXO: CELULAR: WHATSAPP:
E-MAIL:

NOME DAS CANÇÕES:
1ª
2ª

NOME DO COMPOSITOR
NOME DO COMPOSITOR:
Nº CPF: Nº RG:
RUA/AV:
Nº:               
COMPLEMENTO: BAIRRO:

CIDADE: CEP:

NOME DO COMPOSITOR:
Nº CPF: Nº RG:
RUA/AV:
Nº:               
COMPLEMENTO: BAIRRO:

CIDADE: CEP:

NOME DO COMPOSITOR:
Nº CPF: Nº RG:
RUA/AV:
Nº:               
COMPLEMENTO: BAIRRO:

CIDADE: CEP:

NOME DO INTÉRPRETE:
Nº CPF: Nº RG:
RUA/AV:
Nº:               
COMPLEMENTO: BAIRRO:

CIDADE: CEP:

DADOS DO GRUPO (BANDA E BACKING VOCAL)
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:

NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:
NOMES: R.G.:

Assinatura:

2º CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DE GUARUJÁ
REGULAMENTO

I – DO CONCURSO E SEUS OBJETIVOS:
Art.1º - A COMISSÃO DE BANDAS E FANFARRAS, com Apoio da Secre-
taria Municipal de Cultura, fará realizar o “2º CONCURSO DE BANDAS 
E FANFARRAS DA CIDADE DE GUARUJÁ.
PARÁGRAFO ÚNICO – O “CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DA 
CIDADE DE GUARUJÁ” foi criado como objetivo estimular a organização 
daqueles conjuntos, promoverem o congraçamento de seus integrantes 
através da competição sadia, possibilitar o aprimoramento de suas 
técnicas musicais, a participação espontânea, o culto ao civismo e a 
melhor formação de nossa juventude.
II- DA ORGANIZAÇÃO:
Art. 2º - A Organização do “2º CONCURSO DE BANDAS E “FANFARRAS 
DA CIDADE DE GUARUJÁ”, ficará a cargo da COMISSÃO de Bandas e 
Fanfarras de Guarujá com Apoio da Secretaria de Cultura de Guarujá.
Art. 3º - A Comissão Organizadora não possui sede física.
III - DO LOCAL DATA DO EVENTO:
Art. 4º - O “2º CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DA CIDADE DE 
GUARUJÁ”, será realizado na Praça Horácio Lafer – Enseada, Guarujá/
SP, no dia 17 de novembro de 2019, a partir das 10 horas.
- BANDA DE PERCUSSAO MELODICA:
- BANDA DE PERCUSSÃO MELODICA JUVENIL;
- BANDA DE PERCUSSÃO MELODICA SENIOR.
- BANDA MARCIAL:
- BANDAS MARCIAIS JUVENIL;
- BANDAS MARCIAIS SENIOR.
IV - DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:
Art. 5º - Poderão participar do “2 º CONCURSO DE BANDAS E FAN-
FARRAS DA CIDADE DE GUARUJÁ” todas as corporações que se 
enquadrarem neste regulamento.
Art. 6º - A ficha de inscrição deverá ser encaminhada até o dia 
30/09/2019, até as 17:00hs, acompanhada do HISTÓRICO da cor-
poração, no endereço eletrônico: http://bit.ly/2AgUTUL
Parágrafo primeiro: As inscrições são limitadas a 20 corporações.
Telefones para dúvidas:
(13) 3384-3027 - Secretaria Municipal de Cultura
(13) 97808-3987/(13) 97401-8582 – Comissão de Bandas e Fanfarras 
Art. 7º - Haverá reunião para estabelecer a ordem de apresentação, 
bem como esclarecer o presente regulamento, no dia 07/11/2019 às 
19h00min no TEATRO MUNICIPAL PROCÓPIO FERREIRA, onde será 
permitida a presença de no máximo 02 (dois) representantes de cada 
corporação participante. Munido de documento legal.
V - DAS CATEGORIAS:
Art. 8º - As corporações participantes do CONCURSO, para efeito de 
julgamento serão divididas nas seguintes categorias:
I – Pela espécie da corporação:
BANDA DE PERCUSSÃO MELODICA
BANDA MARCIAL
II - Pela idade em:
Juvenil: corporações musicais com integrantes nascidos a partir de 
2000.
Sênior: corporações musicais com integrantes das categorias anteriores 
mais aqueles com idade superior.
Parágrafo primeiro: O documento válido para comprovação da idade 
(inclusive para a Linha de Frente, Balizas e Mór) é o RG original, (o 
RG escolar não terá validade). O componente que não apresentar o 
documento quando lhe for solicitado, não participará de seu conjunto. 
Caso a mesma insista em mantê-lo impor-se-á ao infrator sua desclas-
sificação sumária, sem direito a recurso.
Parágrafo Segundo: Cada Corporação poderá ter, no máximo, 5% 
(cinco por cento) do total de componentes do Corpo Musical (Corpo 
Musical e Mor) com idade superior ao limite estabelecido para res-
pectiva categoria, respeitando o máximo (teto) de 2 (dois) anos sobre 

o limite da idade.
Parágrafo Terceiro: Cada Corporação poderá ter, no máximo, 5% (cinco 
por cento) do total de componentes da Linha de Frente (Pelotão Cívico, 
Estandarte e Corpo Coreográfico), com idade superior
ao limite estabelecido para a respectiva categoria, respeitando o máximo 
(teto) de 2 (dois) anos sobre o limite da idade.
Art. 9º - Para efeito de apresentação, as corporações musicais inscritas 
se apresentarão na seguinte ordem de categorias:
I - Todas as Juvenis
II - Todas as Seniors
VI - DA CARACTERIZAÇÃO DAS CATEGORIAS: 
Art. 10º - banda de percussão com instrumentos melódicos simples, 
contendo:
– Instrumentos de percussão: bombos, bombos sinfônicos, linha de 
tambores, linha de pratos, linha de caixas, tenores, instrumentos de 
percussão sem altura definida, tímpanos.
- Instrumentos melódicos: marimbas, campanas tubulares, glockenspiel, 
escaletas vibrafones, liras, xilofones.
- Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, prato 
suspenso, caixas- claras, etc.
Art. 11º - BANDAS MARCIAIS
– Instrumentos melódicos característicos: família dos trompetes, família 
dos trombones, família das tubas e saxhorn;
– Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, caixa 
clara.
– Instrumentos facultativos: prato-suspenso marimba, trompa, tímpano, 
glockenspiel, campanas tubulares e outros de percutir.
Art. 12º - Nas categorias mencionadas nos Arts 10, 11 e 12 a quan-
tidade de instrumentistas de percussão não poderá ultrapassar 60% 
(sessenta por cento) do total de integrantes da corporação musical 
(elementos tocando).
Art. 13º - As corporações musicais que não se enquadrarem nas 
categorias e demais diretrizes citadas no presente Regulamento não 
poderão participar do CONCURSO DE BANDAS DE GUARUJÁ
Art. 14º - É recomendável que os inscritos cheguem ao local do desfile 
pelo menos 30 (trinta) minutos antes da sua apresentação na respectiva 
categoria e, com tempo suficiente para que se resguarde a manutenção 
rigorosa da ordem pré-estabelecida em sorteio.
Art. 15º - A ordem de apresentação será rigorosamente cumprida, e a 
corporação que se apresentar fora dela perderá, a saber:
CORPO MUSICAL – 2 (dois) pontos por jurado
CORPO COREOGRÁFICO – 2 (dois) pontos por jurado
BALIZA – 2 (dois) pontos por jurado
MÓR – 2 (dois) pontos por jurado
§ 1º - caberá unicamente ao instrutor ou regente a responsabilidade 
pela apresentação do conjunto no local e hora devidos.
§ 2º - A perda da ordem de apresentação não comportará justificativa 
de qualquer ordem.
Art. 16º - Durante o ‘CONCURSO DE GUARUJÁ’, a Comissão Organi-
zadora se responsabilizará por ciceroneamento de qualquer natureza 
ao grupo participante, estabelecendo infra- estrutura suficiente que 
garanta acesso aos locais de apresentação, horários, etc.
Art. 17º - As Corporações que formalizarem a sua participação no 
‘CONCURSO DE GUARUJÁ’ e deixarem de comparecer, não poderão 
se inscrever no ano seguinte.
- DAS CORPORAÇÕES:
Art. 18º - As corporações musicais deverão portar: Pavilhão Nacio-
nal (obrigatório). É facultativo: corpo coreográfico, baliza (s), mor ou 
comandante.
Art. 19° - Todas as corporações participantes do “CONCURSO DE 
BANDAS DE GUARUJÁ” deverão portar faixa, estandarte, ou distintivo 
que as identifique.
§ 1º - A identificação deverá estar visível à frente da corporação no 
início de desfile e perante os jurados dos aspectos musicais:
§ 2º- A falta de identificação implicará na perda de 1 (um) ponto por 
jurado, que será descontado pelo Apontador na Planilha Geral.
Art. 20° - Toda corporação deverá, obrigatoriamente, apresentar-se 
portando o Pavilhão Nacional em posição de destaque, conforme Lei 
5.700/71.
§ 1º - Em nenhum momento o Pavilhão Nacional deverá compor os 
movimentos coreográficos.
§ 2º - O não cumprimento do disposto neste Art. implicará na desclas-
sificação sumária da corporação.

http://bit.ly/2AgUTUL
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- DA AVALIAÇÃO DAS CORPORAÇÕES:
Art. 21° - Todas as corporações musicais participantes serão avaliadas 
por uma Comissão Julgadora Especializada, composta por jurados 
conforme critérios estabelecidos abaixo:
§ 1º - A escolha da Comissão Julgadora ficará a critério da Comissão 
Organizadora do “CONCURSO DE BANDAS DE GUARUJÁ”
§ 2º - Caberá a Comissão Julgadora do aspecto musical avaliar a 
caracterização das corporações conforme estabelecido nos Arts 10, 
11, 12 e 13.
§ 3º - Ficará a cargo do (s) membro (s) da Mesa Apontadora a com-
putação das notas dos jurados na Planilha Geral.
Art. 22°1’2 - O Aspecto Musical compreenderá os seguintes aspectos:
I – SOPROS: será avaliada a afinação dos instrumentos melódicos du-
rante o período de apresentação do conjunto, quer isolados, por naipes 
e no todo; articulação, ritmo (sucessão melódica e rítmica dos sons) e
precisão rítmica; técnica (dificuldade melódica do repertório apre-
sentado).
II – CONJUNTO: dinâmica; equilíbrio entre os instrumentos de percussão 
e os melódicos; estrutura acordal e vertical da composição (harmonia) 
em contraste com a melodia e o contraponto, que formam parte da 
estrutura horizontal.
III – PERCUSSÃO: dificuldade técnica; técnica instrumental; precisão 
rítmica; afinação; dinâmica.
IV – ARRANJO, ADAPTAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO: escolha de repertório; 
criatividade, a inovação dentro dos parâmetros lógicos musicais, de 
acordo com a realidade do conjunto musical sem prejuízo da composi-
ção original; enquadramento harmônico, melódico e rítmico, de acordo 
com a realidade do conjunto musical; grade (grau de dificuldade do 
repertório apresentado)
Aspecto Apresentação:
UNIFORMIDADE E INSTRUMENTAL: será avaliada a uniformidade 
propriamente dita e a conservação da indumentária no conjunto e nos 
detalhes, tais como: calças, cintos, túnicas, talabartes bem cuidados e 
ajustados, calçados e polainas (quando houver), não sendo levado em 
conta o luxo da vestimenta.
MARCHA: será observado o rompimento da marcha (comando, uni-
formidade e sincronismo), a movimentação de pernas e pés, com a 
devida anatomia, sincronismo e marcialidade.
ALINHAMENTO: será observado o alinhamento correto das fileiras ou 
frações, bem como a regularidade da distância entre elas.
COBERTURA: será observada a cobertura correta das colunas, e a 
regularidade do intervalo entre elas;
CONJUNTO: durante o deslocamento será avaliado o visual, garbo, a 
comunicação, deslocamento, a postura e a coordenação que o con-
junto ostenta.
Art. 23° - Na avaliação das corporações musicais, o aspecto musical 
terá notas de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos em cada item e o aspecto 
apresentação, notas de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos em cada item que 
será somado para obter-se a nota final.
§ Único – As planilhas dos jurados possuirão campo para que os 
mesmos emitam opiniões detalhadas quanto às notas atribuídas 
conforme critério de cada um.
Art. 24° - As entidades participantes desfilarão num trecho pré-de-
terminado, em linha reta, onde serão avaliadas nos aspectos marcha, 
alinhamento, cobertura e conjunto, cuja distância não será superior a 
150 (cento e cinqüenta) metros a partir da testa do corpo musical até 
o palanque oficial, sendo obrigatória a execução de uma peça musical, 
de preferência de estilo marcial, em todo o trecho.
§ Único - A entidade musical que não cumprir o presente Art. perderá 
integralmente as notas do aspecto apresentação.
Art. 25° - A apresentação da corporação compreenderá na execução 
de uma única peça perante o palanque de jurados. Cada corporação 
disporá de um tempo máximo de 15 (quinze) minutos para completar 
o seu desfile, contados a partir da largada até o término da peça mu-
sical perante o palanque de jurados, ao termino de sua peça musical 
a corporação tem até 5 minutos para deixar a área de avaliação.
Fls. 05
Art. 26° – A corporação musical que ultrapassar o tempo estabelecido 
será penalizada com a perda de 1 (um) ponto por item do aspecto 
musical, descontado pelo Apontador na Planilha Geral.
Art. 27° - Ao Corpo Musical, não serão permitidos movimentos coreo-
gráficos durante a apresentação das músicas de confronto.
§ Único – O cronômetro será acionado a partir do 1º som com ins-

trumento, e desligado ao término da execução da peça musical de 
confronto, perante o palanque de jurados.
- DA PREMIAÇÃO:
Art. 28° - Todas as entidades participantes receberão um Certificado 
de Participação.
Art. 29° - Os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada ca-
tegoria técnica e por faixa etária recebem premiação específica que 
consta deste Regulamento, compreendendo troféus, placas, medalhas 
ou equivalentes, ofertados pela Comissão ou patrocinadores.
Art. 30° - A corporação da Categoria Juvenil e Sênior que concorre 
única em sua categoria, só será declarada vencedora com a obtenção 
de 85% da somatória das notas. Caso não alcance o percentual, ficará 
com a 2ª colocação.
Art. 31° - Deverá haver no mínimo 02 (dois) concorrentes na catego-
ria Juvenil. Caso não haja inscrições ou alguma das corporações se 
ausentar, uma única concorrente deverá alcançar 80% da somatória 
das notas. Caso não alcance o percentual, ficará com a 2ª. Colocação.
Art. 32° - As premiações do Corpo Musical, do Pelotão de Bandeiras, 
do Corpo Coreográfico, da Baliza Feminina, do Baliza Masculino e do 
Mór, para o 1°, o 2° e o 3° lugares são agrupadas de acordo com as 
categorias técnicas e por faixa etária:
Art. 33° - A comissão organizadora fará cópia e manterá em arquivo 
da Comissão, de todas as planilhas de cada Corporação participante,
no período de 5 (cinco) anos, sendo após este tempo, descartadas.
§ Único – No caso de empate nos 1º, 2º e 3º lugares vencerá a cor-
poração que obtiver a nota maior no primeiro bloco de julgamento 
técnico. Persistindo o empate, seguem-se o segundo e terceiro blocos, 
sucessivamente.
Haverá premiação para melhor torcida durante o evento, sendo que não 
será avaliada a corporação e si a sua torcida durante todo o evento.
Art. 34° – Será premiada com o troféu de CAMPEÃ GERAL por CA-
TEGORIA (SENDO UM TOTAL DE 2) a corporação que obtiver a maior 
pontuação somando as notas do Corpo Musical (aspecto musical e 
de apresentação), Linha de Frente, Baliza, Mor.
Art. Único: Terá premiação para MELHOR CORPO COREOGRAFICO DA 
COMPETIÇÃO SEM DESTINÇÃO DE CATEGORIA OU FAIXA ETARIA.
– DA LINHA DE FRENTE:
Art. 35° - A Linha de Frente é composta por: I – Pelotão de Bandeiras;
Estandarte;
Corpo Coreográfico; 
IV - Balizas;
V - Mór ou comandante
Art. 36° - O estandarte ou peça equivalente de identificação deverá estar 
visível à frente da Corporação. Sendo obrigatório conter clara e legível 
o nome completo, sigla quando utilizada e a localidade da corporação.
Parágrafo único: A falta da identificação implicará na perda de um ponto 
por avaliador, levando em consideração toda a corporação (todos os 
avaliadores dos aspectos do corpo musical e linha de frente)
Art. 37° - A linha de frente deve resguardar e apresentar-se dentre os 
princípios da marcialidade.
Art. 38° - O número de integrantes do corpo coreográfico não poderá 
ser superior ao de integrantes do corpo musical.
Art. 39° - A uniformidade dos integrantes da linha de frente deverá 
guardar as “cores” do corpo musical.
Art. 40° - O não cumprimento dos Arts 38, 39 e 40 implicará na 
desclassificação da Linha de Frente no aspecto que descumprir o 
exposto (Corpo Coreográfico, Balizas, Mór e Pelotão das Bandeiras)
Art. 41° - A Corporação poderá ter várias Balizas, sendo que apenas 
uma será avaliada, considerando que a apresentação é individual.
Art. 42° - Em nenhuma hipótese os integrantes da Linha de Frente 
podem utilizar adereços estilhaçáveis, cortantes, perfurantes, artefatos 
a base de pólvora, que provoquem efeitos visuais com fumaças, bem 
como simulação ou atos que venham a denegrir a dignidade física, que 
deixem resíduos ou que possam vir a representar risco à integridade 
física de qualquer pessoa.
Parágrafo primeiro - É permitido aos integrantes da Linha de Frente 
a utilização de espadas as quais devem ser sem fio de corte e os 
movimentos realizados com a mesma devem guardar a integridade 
física dos componentes, bem como do público presente e em nenhum 
momento é permitido que as espadas excedam os limites de espaço 
estabelecido para a apresentação do Corpo Coreográfico.
Parágrafo segundo: É vedada a simulação de ataque, guerra ou qualquer 
representação de violência.

Parágrafo terceiro - No caso da não observância do caput deste Art. 
e seus incisos implicam na desclassificação da Linha de Frente no 
aspecto que descumprir o exposto (Corpo Coreográfico, Balizas, Mór 
ou Pelotão das Bandeiras).
– DA AVALIAÇÃO DO CORPO COREOGRÁFICO:
Art. 43° - No “CONCURSO DE BANDAS DE GUARUJÁ”, todas as corpo-
rações terão seu corpo coreográfico avaliado por jurados designados 
a critério da Comissão Organizadora do evento.
Art. 44° - Todo corpo coreográfico deverá apresentar-se no mínimo 
com 12 componentes.
Art. 45° - Os avaliadores do corpo coreográfico darão notas de 1 (um) 
a 10 (dez) no conjunto levando em conta os seguintes itens:
MÚSICA DE ENTRADA:
Marcha: Será verificado posicionamento de pernas, pés e braços bem 
como a postura, não havendo regra para altura e/ou estilo. Observada 
a uniformidade, a igualdade, à mesma forma de movimentação entre 
os componentes;
Garbo: A postura corporal, a expressão, elegância e segurança de-
monstrada pelos componentes, serão pontos preponderantes para 
este item de avaliação;
Sincronismo: O sincronismo se faz necessário para uma maior clareza 
na apresentação de um trabalho, é um dos pontos de “limpeza” do 
mesmo. Tanto na movimentação em uníssono dos componentes 
quanto nas alternadas, observar-se-ão os movimentos em sintonia, 
ajustando-se com precisão.
Evolução: Os deslocamentos fazem parte da composição e devem 
estar inseridos na coreografia, portanto será observada sua trajetória, 
sua passagem de uma posição a outra, bem como a ligação ordenada 
de seus deslocamentos
MÚSICA DE CONFRONTO:
Criatividade: O avaliador deve avaliar o trabalho como todo, a concepção 
geral, os aspectos de criação, a movimentação em harmonia com a 
música apresentada, a desenvoltura na movimentação condizente com 
o conjunto, manuseio e movimentação.
Dificuldade Técnica: Será observada a proposta coreográfica, a existência 
de elementos que ofereçam desafios ao grupo, bem como diversificação 
da utilização espacial e distribuição equilibrada dos quadros através de 
transições complexas e organizadas, obedecendo a variação rítmica e 
a métrica da peça musical.
Sincronismo: Avaliar o sincronismo na coreografia, sua movimentação 
em uníssono dos componentes quando nas alternadas e os movimentos 
em sintonia e com a sua precisão.
Formação: Deve ser avaliado a diversidade de quadros e desenhos, 
os eixos direcionais, a regularidade do espaço e a simetria da área 
ocupada pelos componentes do corpo coreográfico de cada execução 
da peça musical.
Evolução: Serão avaliados os deslocamentos na evolução da coreografia, 
sua trajetória, a passagem de uma posição para outra e a ligação de 
seus deslocamentos.
VI - Ritmo: Avaliar a manutenção da precisão rítmica e a movimentação 
do grupo nas mudanças de andamento.
Marcha: Avaliar posicionamento de pernas, pés e braços, a uniformidade, 
a cadência e alinhamento, a movimentação entre componentes, bem 
como a postura, não havendo regra para altura de passos, a forma de 
movimentação e estilo.
Garbo: Avaliar a postura corporal, a expressão, elegância e segurança 
demonstradas pelos componentes da corporação.
Alinhamento: Avaliar os deslocamentos e variações das evoluções, o 
alinhamento e neste contexto, se seus componentes irão se manter 
alinhados, dispostos em suas colocações, dentro das formações e 
evoluções.
Uniformidade: Além das cores do corpo musical que o grupo deve 
guardar no seu vestuário, verificar a igualdade entre eles e os cuidados 
de conservação, sem levar em conta o luxo.
Art. 46° - O Corpo Coreográfico pode se apresentar com estilo e ca-
racterísticas regionais, contudo sem perder a marcialidade, sem fugir 
ao tema ou estilo característico do corpo musical, e deve cumprir os 
quesitos de avaliação.
Parágrafo único: A utilização de adereços manuais fica a critério do 
Corpo Coreográfico apenas como recurso para enriquecer a apresen-
tação, observando o Art. 43 deste regulamento.
Art. 47° - O não cumprimento de qualquer Art. específico para o Corpo 
Coreográfico implica na desclassificação do mesmo, salvo disposições 
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em contrárias.
Art. 48° - Caso o Corpo Coreográfico esteja concorrendo sozinho em 
sua categoria, deverá atingir mínimo 80% (oitenta por cento) do total 
de pontos possíveis para sagrar-se campeã.
Art. 40° - Em caso de empate, o critério a ser adotado para desempate 
será de acordo com os itens de julgamento, na seguinte ordem: cria-
tividade, dificuldade técnica, sincronismo, formação, evolução, ritmo, 
marcha, garbo, alinhamento e uniformidade. Na persistência de empate, 
será mantida a premiação equivalente à colocação.
- BALIZA:
Art. 50° - A corporação poderá ter várias balizas, sendo que apenas 1 
(uma), será avaliada, pois a apresentação é individual.
Art. 51° - O responsável pela linha de frente ou regente deverá apontar 
qual baliza que se submeterá a julgamento, antes do início da entrada 
da corporação.
Art. 52° - A baliza deverá usar uniforme adequado, não transparente 
e não cavado, nas cores padrão da corporação musical, deixando a 
escolha a cor dos sapatos livre.
Art. 53° - A baliza em nenhum momento poderá se interpor entre o 
regente e o corpo musical durante a apresentação deste perante a 
comissão julgadora.
Art. 54° - A baliza só poderá ser integrante de parte ou toda a core-
ografia do corpo coreográfico ou do corpo musical na peça de saída, 
onde a mesma não estará mais sendo avaliada.
Art. 55° - O não cumprimento do disposto nos Arts 53 a 54 implicará 
na desclassificação da baliza.
Art. 56° - Caso a corporação se apresente com baliza masculino, este 
não será avaliado nem premiado, porém deverá cumprir os seguintes 
critérios:
– Usar uniforme adequado ao seu sexo;
– Em nenhum momento a baliza masculina poderá se interpor, entre o 
regente e o corpo musical, nem fazer parte das coreografias da baliza, 
nem do corpo coreográfico que estiverem sendo avaliados, durante a 
apresentação deste perante a comissão julgadora, exceto na coreografia 
de saída onde a baliza não estará mais em julgamento.
Parágrafo único - O não cumprimento dos itens I e II do Art. 57º por 
parte da baliza masculina, quando houver, ocasionará na perda do 
total de notas: Corpo Musical: 2 (dois) pontos, do Corpo Coreográfico: 
2(dois) pontos, do Mor: 2 (dois) pontos e da Baliza 2 (dois) pontos.
XIII – DA AVALIAÇÃO DA BALIZA:
Art. 57° - Todas as corporações terão a sua baliza avaliada por jurados 
designados a critério da Comissão Organizadora do evento.
- A baliza será avaliada a partir do início da movimentação, durante o 
deslocamento e durante a apresentação do corpo musical.
- A baliza que será avaliada deverá iniciar seus movimentos utilizando 
o bastão, lançando e manuseando-o de formas variadas.
- O não cumprimento do parágrafo anterior implicará na perda de 
um ponto que será descontado e anotado pelo jurado que estiver 
julgando a baliza.
Em nenhuma hipótese a baliza poderá utilizar materiais estilhaçáveis, 
cortantes ou que deixem resíduos ou ainda que possam vir a representar 
riscos à integridade física de qualquer pessoa. O não cumprimento do 
presente Art. implicará na desclassificação da baliza.
Caso a baliza venha a competir sozinha na categoria, a mesma deve 
atingir no mínimo 80% do total dos pontos para obter a primeira 
colocação.
Art. 58° – Os jurados de baliza darão notas de 1 um a 10 (dez) pontos, 
levando em conta os seguintes itens:
Entrada: Será observado a postura, o garbo, a comunicação com o 
público, as formas de deslocamentos, a criatividade e a diversificação 
do bastão através dos movimentos de rotação, direção e lançamentos.
Coreografia: Será observado se a coreografia tem uma composição 
ensaiada, bem distribuída nos quesitos (dança, movimentos acrobáticos 
e aparelhos), com diversificações de movimentos, de deslocamentos, 
direções, utilização variada do espaço e criatividade, com elegância, 
postura e atitude durante a apresentação.
Movimentos acrobáticos: a baliza deverá apresentar obrigatoriamente 
diferentes movimentos acrobáticos, será avaliado a técnica, a qualidade 
e o grau de dificuldade das acrobacias.
Uniforme e garbo: será observado se o uniforme está de acordo com 
as normas e o seu estado de conservação, a expressão corporal e 
facial, a graciosidade, a postura e atitude durante a sua apresentação, 
inclusive nos intervalos das peças musicais.

Dança: será observado o relacionamento entre o ritmo da música e 
a execução dos movimentos técnicos corporais (entre os estilos da 
dança). Será avaliado a expressão artística.
Aparelhos: a baliza deverá apresentar-se no mínimo com um apare-
lho de Ginástica Rítmica (Ex.: bola, arco, fita, maça e corda) durante 
a coreografia, e será observada a criatividade, diversidade e a sua 
técnica na utilização.
§ Único: Em caso de empate o critério de desempate será de acordo 
com os itens de julgamento, na seguinte ordem: coreografia, dança, 
aparelho, movimento acrobático, entrada e garbo e uniformidade. 
Na persistência de empate será mantida a premiação equivalente à 
colocação.
XIV - Do Mór:
Art. 59° - O Mór ou comandante, quando houver, cabe comandar a 
Corporação Musical a partir da concentração, durante o deslocamento, 
evolução e entregar o comando ao Regente quando o grupo estiver 
devidamente postado diante da comissão avaliadora dos Aspectos 
Técnicos Musicais.
Art. 60° - Quando houver Mór, o Regente só pode comandar a cor-
poração após a passagem do comando do mor, perante a comissão 
avaliadora dos Aspectos Técnicos Musicais.
Art. 61° - É vedado ao Mór participar de evoluções junto ao corpo 
coreográfico, bem como com a baliza.
Art. 62° - Em nenhuma hipótese o Mór poderá utilizar ou portar ma-
teriais estilhaçáveis, cortantes, que deixem resíduos ou possa vir a 
representar risco à integridade física de qualquer pessoa, tendo em 
vista o que dispõe o Art. 43 deste Regulamento.
Art. 63° - Durante a apresentação do corpo musical, diante da comissão 
avaliadora dos Aspectos Técnicos Musicais, em nenhum momento o 
Mór poderá se interpor entre o Regente e o corpo musical, bem como 
a mesa avaliadora.
Parágrafo único: Durante a execução das peças musicais da corporação 
diante da comissão avaliadora dos Aspectos Musicais, cabe ao Mór, 
posicionar-se ao lado da corporação, sem do facultativo a posição de 
“sentido ou descansar”.
Art. 64° - Ao Mór cabe apresentar a corporação musical à banca ava-
liadora dos Aspectos Técnicos Musicais, optando pela apresentação 
verbal ou gestual.
Art. 65° - O uniforme do Mór deve guardar as cores da corporação e 
ser adequado ao gênero que desempenha a função.
Art. 66° - O não cumprimento do disposto nos Arts acima implica 
na perda de 2 (dois) pontos por Art. infringido na somatória total 
do Mór, que serão descontados e anotados pelos avaliadores saldos 
disposições contrárias.
Art. 67° - Quando houver Mór, somente a ele cabe o comando do corpo 
musical conforme dispõe nos Arts 59 a 60, sendo vedado ao regente 
e demais integrantes da corporação qualquer tipo de intervenção 
gestual ou verbal.
XV- DO JULGAMENTO DO MÓR
Art. 68° - Todas as corporações musicais que apresentarem Mór, 
este será avaliado por 1 (um) profissional designado pela Comissão 
Organizadora.
Parágrafo único – O Mór será avaliado a partir do início da concentração, 
durante o deslocamento de entrada e posicionamento da corporação 
perante a banca avaliadora dos Aspectos Técnicos Musicais, até a 
entrega do comando ao regente. E o retorno de sua avaliação dar-se-á 
quando do comando para retirada da corporação, encerrando-se no 
rompimento de saída.
Art. 69º - O avaliador do Mór dará notas de 0 (zero) a 10 (dez), consi-
derando o que dispõem os seguintes itens:
– Comando de Bastão/Mace/Espada: Durante a apresentação deverão 
ser executados no mínimo dois comandos de bastão/mace/espada, 
tais como: parada, rompimento de marcha, sentido, atenção, auto, 
saudação perante a comissão julgadora, entre outros.
Serão permitidos apenas lançamentos com a Mace. E será observado 
a interação e resposta do corpo musical ao comando executado.
- Comando de voz: Serão avaliados a dicção clara e objetiva e o rit-
mo dos comandos, sentido e alertas, sendo obrigatório o uso de no 
mínimo três comandos diferentes de voz, que devem ser executados 
do rompimento ao posicionamento final, frente a comissão avaliadora 
dos aspectos musicais, até a saída da Corporação. Será observado a 
interação e resposta do corpo musical ao comando executado.
– Condução da Corporação: Serão avaliadas no deslocamento até a 

entrega do corpo musical ao Regente, as técnicas de bastão/Mace/
Espada e comando em relação à corporação musical, o alinhamento 
correto das fileiras e frações, bem como a regularidade da distância 
entre elas e a cobertura correta das colunas em seus intervalos.
IV- Marcha: Será observada a movimentação de pernas e pés, com o 
devido sincronismo e marcialidade, e o padrão da marcha executado pelo 
Mór, que deve seguir o estilo de marcha adotado pelo Corpo Musical.
– Garbo: Será avaliada a elegância, postura e atitude que Mór ostenta 
durante todo o deslocamento e durante todo o seu período de avaliação.
– Uniformidade: Será avaliada a uniformidade da indumentária, que 
deve seguir o estilo e as cores da Corporação, bem como seu estado 
de conservação, não será considerado o luxo.
Art. 70° - Caso o Mór esteja concorrendo sozinho em sua categoria, 
deverá atingir mínimo 80% (oitenta por cento) do total de pontos para 
sagrar-se campeão.
Art. 71°- Em caso de empate o critério de desempate será de acordo 
com os itens de avaliação na seguinte ordem: Comando de Bastão/
Mace/Espada, Comando de Voz, Condução da Corporação, Marcha, 
Garbo e Uniformidade. Na persistência de empate, será mantida a 
premiação equivalente a colocação.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 72° – Os integrantes das corporações musicais inscritas não po-
derão participar de mais de uma entidade na mesma categoria técnica 
no referido concurso, sob pena de desclassificação das corporações.
Art. 73º – O regente ou instrutor deverá entrar destacado do conjunto, 
não podendo portar instrumental algum, cabendo-lhe exclusivamente 
a regência ou direção do seu grupo.
§ Único – O regente ou instrutor deverá se apresentar em traje social 
ou adequado à corporação.
Art. 74° - Os acompanhantes das entidades musicais, portando aces-
sórios ou não, deverão estar identificados por crachás, camisetas 
ou bonés constando o nome da entidade para se posicionarem por 
ocasião da preparação do grupo musical. Somente será permitida a 
presença dos acompanhantes da corporação que estiver se apresen-
tando defronte ao palanque.
Art. 75° - Os organizadores do “CONCURSO DE BANDAS DE GUARUJÁ” 
oferecerão alimentação adequada aos participantes, alojamento quando 
necessário, segurança, atendimento médico e/ou outras instalações 
para comodidade dos participantes, ainda que em breve estadia.
§ 1º – O instrutor, regente ou dirigente, será o responsável pela disciplina 
no local de apoio, banheiros, refeitórios, etc., mantendo e entregando 
limpas as instalações, podendo ainda ser penalizado pecuniariamente 
por danos ao patrimônio público ou particular.

§ 2º - Não será permitido aos componentes das corporações musi-
cais, ingerirem bebida alcoólica, podendo a entidade ser eliminada 
do presente concurso, tanto antes, quanto após a sua apresentação, 
bem como ter sua matrícula indeferida para os próximos concursos.
Art. 76° - A Comissão Organizadora do “CONCURSO DO GUARUJÁ” 
reserva-se no direito de veiculação, da maneira que lhe convier, de 
material fotográfico, gravações de vídeo e de áudio, preservando sempre 
a menção do nome completo da entidade que dele participar.
§ Único – Em qualquer caso, a veiculação será feita com o intuito exclu-
sivo de pesquisa, divulgação gratuita do trabalho, de evolução técnica 
- instrumental apresentado pela entidade ou a título de documentação.
Art. 77º - O maestro, dirigente, músico ou qualquer integrante de 
qualquer entidade musical que tenha comportamento inadequado ou 
incompatível com os objetivos do “CONCURSO DE GUARUJÁ”, tentando 
desacreditar ou denegrir quaisquer membros das comissões julgadoras, 
técnica ou organizadora, terá a corporação musical a qual pertença 
desclassificada automaticamente, ficando suspensa, no mínimo por 
um ano do referido concurso, e, dependendo do caso será elaborado 
um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia local.
Art. 78° - No palanque dos jurados só será permitida a presença dos 
profissionais designados para avaliação e um membro designado 
pela comissão organizadora para auxiliar no recolhimento das notas.
Art. 79° - Perante o palanque, só será permitido a presença de pessoas 
ligadas a corporação que estiver sendo julgadas, todas devidamente 
identificadas. Ficando proibida a presença de pessoas ligadas a outras 
corporações. Apontada e constatada a presença de qualquer integrante 
de outra corporação, será solicitado a sua retirada, persistindo a irre-
gularidade implicará na desclassificação de sua corporação.
Art. 80° - Os casos omissos serão devidamente resolvidos pela Co-
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missão Organizadora ou de acordo com resoluções que venham a ser 
editadas pela mesma.

Guarujá, 13 de setembro de 2019
COMISSÃO ORGANIZADORA

X CONCURSO LITERÁRIO: 
PÉROLAS DA LITERATURA - EDIÇÃO 2019

REGULAMENTO
A Prefeitura Municipal do Guarujá, por meio da Secretaria de Cultura, 
realiza o X Concurso Nacional Pérolas Da Literatura com o objetivo de 
estimular a expressão e manifestação de escritores locais e nacionais, 
premiando e divulgando trabalhos inéditos nas categorias, poesia, 
poesia em vídeo, conto e crônica.
1- Objetivo
O X Concurso Literário “Pérolas da Literatura” – Edição 2019 objetiva 
incentivar, valorizar, selecionar, destacar e premiar os trabalhos com 
maior qualidade literária e torná-los acessíveis à comunidade.
2- Inscrição
2.1 – Período: 17/09/2019 a 05/10/2019 impreterivelmente, obe-
decendo às formas de inscrição (preenchimento de formulário de 
inscrição e envio da obra literária):
a) Preenchimento do formulário de inscrição pelo link: http://bit.ly/2Yr-
LKao das 00h01 do dia 17/10/2019 às 23h59 do dia 05/09/2019, 
impreterivelmente; OU entrega do formulário de inscrição preenchido 
na Secretaria Municipal de Cultura na Avenida D. Pedro I, nº 350 
Enseada – Guarujá SP, até o dia 05/10/2019 impreterivelmente, de 
segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
b)  Envio ou entrega da obra literária para submissão ao concurso, que 
pode ser feito pelos correios, remetida ao seguinte endereço: Avenida 
Dom Pedro I, nº 350, Jardim Tejereba – Guarujá, SP – CEP: 11440-000, 
entre os dias 17/09/2019 a 05/10/2019 impreterivelmente, sendo 
considerada a data de postagem; ou pessoalmente (ou por portador) 
na Secretaria de Cultura de Guarujá entre os dias 17/09/2019 a 
05/10/2019 impreterivelmente, de segunda-feira a sexta-feira das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Ou ainda poderá enviar a 
obra pelo e-mail perolasguaruja2019@gmail.com
c) Os trabalhos deverão ser de autoria própria, inéditos, com as folhas 
numeradas, grampeados e deverão obedecer as seguintes normas: 
fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 14, espaçamento 1,5 entre linhas, 
margens direita e inferior de 2,5 cm e esquerda e superior: 3 cm  e 
largura de 3,0, impressos em papel A4 em 4 vias (em caso de entrega 
na Secult ou envio pelo correio). 
Deverão ser postados, enviados por e-mail ou entregues pessoalmente 
em envelopes lacrados com o nome indicando o concurso junto com 
01 (uma) cópia do RG do participante subscritado conforme abaixo:
No trabalho deve constar apenas o título centralizado e o pseudônimo 
do autor, logo abaixo do título e alinhado à direita. O pseudônimo não 
pode trazer qualquer pista sobre o autor.
Junto com as 4 vias da obra, num envelope grande, deve ser incluído 
um envelope menor, lacrado, onde deve constar a ficha de inscrição. 
Este envelope menor deve ser identificado apenas com o nome da 
obra e o Pseudônimo usado. E sendo enviado por e-mail, os anexos, 
deverão constar por nome da obra, ficha de inscrição e documentação 
em formato de Word ou PDF. No caso vídeo, deve ser em mp4, flv 
ou pendrive.
Uma única ficha de inscrição pode ser usada para todos os trabalhos.
No caso de inscrição em várias modalidades, o mesmo pseudônimo 
deve ser utilizado.
2.2 – Categorias e Modalidades
2.2.1 Juvenil (de 12 a 17 anos)
a) Poesia
b) Conto
c) Poesia em Vídeo
2.2.2 Adulto (acima de 17 anos)
a) Poesia
b) Crônica
c) Conto
d) Poesia em Vídeo
2.3 – Tema e obra
a) O tema é de livre escolha do autor da obra e as obras submetidas 
deverão ser inéditas.
b) O Conto deverá conter no máximo no 4 laudas e a Crônica deverá 
conter no máximo 2 laudas. Para Poesia deverá conter no máximo 

80 caracteres. Na modalidade poesia em vídeo, o tamanho máximo 
é de 1 minuto e 30 segundos.
2.4 – Quantidade de Inscrições
Cada participante na categoria adulto poderá se inscrever nas quatro 
modalidades disponíveis com apenas um trabalho inédito em cada 
uma delas, sob um único pseudônimo. A mesma regra válida para a 
categoria juvenil.
O descumprimento de qualquer dos itens anteriores implicará na 
desclassificação da obra, podendo ainda haver o cancelamento da 
inscrição.
3 – Avaliação
3.1 – A Comissão julgadora será composta por até 05 (cinco) espe-
cialistas da área da literatura, convidados pela Secretaria de Cultura 
de Guarujá, que selecionarão no máximo 10 (dez) trabalhos de cada 
modalidade em cada categoria.
3.2 – Os trabalhos serão julgados com base nos critérios de criatividade, 
qualidade técnica do texto e domínio da Língua Portuguesa.
3.3 – Os autores dos trabalhos selecionados serão informados por 
contato telefônico e/ou e-mail e ainda, com publicação no Diário 
Oficial do Município e redes sociais da Secretaria Municipal de cultura.
4 – Apresentação dos Trabalhos Finalistas:
4.1 – Realizar-se-á no 02 de novembro de 2019 no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira – Avenida Dom Pedro I, nº 350, Jardim Tejereba – 
Guarujá SP.
4.2 – Os participantes devem chegar com no mínimo uma hora de 
antecedência.
4.3 – É desejável a participação dos autores dos dez trabalhos sele-
cionados por modalidade e categoria.
4.4 – Caso haja algum impedimento do comparecimento por parte do 
autor este deverá informar a organização com antecedência mínima de 
três dias ou indicar uma pessoa de sua confiança para representá-lo.
5 - Da Premiação
5.1 – Serão premiados os três melhores trabalhos de cada modalidade, 
com certificado e troféu.
5.2 – Para os três primeiros colocados nas categorias adulto, nas 
modalidades correspondentes, serão oferecidos os seguintes prêmios:
a) Poesia
- 1° colocado ……. Certificado, troféu e mil e quinhentos reais;     
- 2º colocado ……. Certificado, troféu e oitocentos reais;
- 3º colocado ……. Certificado, troféu e quinhentos reais.
b) Crônica
- 1° colocado ……. Certificado, troféu e mil e quinhentos reais;     
- 2º colocado ……. Certificado, troféu e oitocentos reais;
- 3º colocado ……. Certificado, troféu e quinhentos reais.  
c) Conto                     
- 1° colocado ……. Certificado, troféu e mil e quinhentos reais;     
- 2º colocado ……. Certificado, troféu e oitocentos reais;
- 3º colocado ……. Certificado, troféu e quinhentos reais.
d) Poesia em Vídeo
- 1° colocado ……. Certificado, troféu e mil e quinhentos reais;     
- 2º colocado ……. Certificado, troféu e oitocentos reais;
- 3º colocado ……. Certificado, troféu e quinhentos reais.
5.3 – Para os três primeiros colocados nas categorias juvenil, nas 
modalidades correspondentes, serão oferecidos os seguintes prêmios:
a) Poesia                      
- 1° colocado ……. Certificado e troféu;
- 2º colocado ……. Certificado e troféu;
- 3º colocado ……. Certificado e troféu;
b) Conto                     
- 1° colocado ……. Certificado e troféu;
- 2º colocado …….  Certificado e troféu;
- 3º colocado ……. Certificado e troféu;
c) Poesia em Vídeo   
- 1° colocado ……. Certificado e troféu;
- 2º colocado ……. Certificado e troféu;
- 3º colocado ……. Certificado e troféu;
5.4 – Os certificados poderão ser enviados por correio eletrônico (e-mail) 
até (90) dias após a realização da Cerimônia de Premiação, caso haja 
impedimento do comparecimento do autor na Cerimônia de Premiação.
5.5 – Os troféus serão entregues na Cerimônia de Premiação ou re-
tirados na sede Secretaria de Cultura até (90) dias após a realização 
da Cerimônia de Premiação. Caso o premiado não compareça para 
sua retirada perderá o direito ao prêmio.

5.6 – A Comissão Avaliadora poderá fazer destaques e atribuir menções 
honrosas, conforme julgar necessário. É permitido ao Júri e comissão 
organizadora do Festival declarar vaga qualquer premiação por falta 
de concorrente.
6 – Da Cerimônia de Premiação
6.1 – A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 02 de novembro 
de 2019 às 19h00 no Teatro Municipal Procópio Ferreira – Avenida 
Dom Pedro I, nº 350, Jardim Tejereba – Guarujá, SP.
6.2 – As 03 (três) melhores poesias poderão ser declamadas por 
artista convidado pela Secretaria de Cultura.
7 – Das disposições gerais:
7.1 – A simples inscrição no X Concurso Literário “Pérolas da Literatura” 
- Edição 2019 pressupõe a aceitação e concordância com todos os 
termos do presente regulamento e autorização de eventuais publicações 
das obras, deste que sejam divulgados os créditos de identificação.
7.2 – Os casos omissos nesse edital de regulamento serão dirimidos 
pela Comissão Organizadora do X Concurso Literário “Pérolas da 
Literatura” Edição 2019.
7.3 – O regulamento e as demais publicações correlatas estarão à 
disposição dos participantes no site da Prefeitura: www.guaruja.sp.gov.br.
7.4 – As despesas decorrentes desse edital correrão através de dotação 
orçamentaria oriundas do Fundo Municipal de cultura.
7.5 – As obras submetidas ao Concurso Literário não serão devolvidas 
sob qualquer hipótese.
7.6 – Qualquer dúvida e demais informações poderão ser esclarecidas 
através do telefone: (13) 3387-7016, junto a Diretoria de Gestão de 
Políticas Públicas de Cultura.

Guarujá, 12 de setembro de 2019.

TURISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCO a Associação dos Quiosqueiros, Permissionários, Conces-
sionários, 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 (SEDECON) 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCO os Membros da Comissão Permanente de Eventos e Publi-
cidade, destinada a deliberar sobre eventos e conduzir o processo de 
concessão de licenças eventuais promocionais instituída pelo Decreto 
nº 11.079, de 19 de setembro de 2.014, para uma reunião conforme 
concordância estabelecida:
Data: 24/09/2019 (terça-feira);
Horário: 15h;
Local: Secretaria de Cultura – Teatro Municipal – Av. D. Pedro I, 350 
– Jd. Tejereba - Enseada;
Pauta: Análise de eventos propostos.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
Marcelo Nicolau

Secretário Municipal Interino de Turismo - Pront. 21.389

MEIO AMBIENTE
FÓRUM AGENDA 21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA
A SECRETARIA EXECUTIVA convoca os Membros do Fórum Perma-
nente 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., 

http://bit.ly/2YrLKao
http://bit.ly/2YrLKao
mailto:perolasguaruja2019@gmail.com
http://www.guaruja.sp.gov.br
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às 13h30min em primeira chamada e às 14h00min em segunda 
chamada, com encerramento previsto para as 16h30min, impreteri-
velmente, 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

HABITAÇÃO
COMUNICADO

Assunto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO PROJETO ENSEADA PAC II
I. Informamos que o Cadastro do Sr. Thiago Lopes Laurenti, Quadra 47 
Lote 32 – Cantagalo, será cancelado, por falta de enquadramento no 
regramento do Projeto Enseada PAC II, atrelado ao Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV.
II. Publique-se.

Guarujá, 17 de setembro 2019.
Marcelo Mariano

Secretário de Habitação
                           

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da 
Diretoria de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolução n° 
001/2018 – GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do Município 
de 25 de julho de 2018, COMUNICA que no dia 18 de Setembro de 
2019, as vias: Rua Padre Anchieta do nº 168 ao nº184 com a Rua São 
Paulo até a Rua Pará e retornando pela Avenida Thiago Ferreira – Vila 
Alice – estarão bloqueadas ao tráfego de veículos das 15:00 às 17:30; 
tudo conforme decidido no processo administrativo nº 26661/2019.

Guarujá, 17 de Setembro de 2019.
Alexandre Cabanas Vasquez

Diretor de Trânsito 

ADVOCACIA GERAL
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo Administrativo Disciplinar n.º 17.534/2016.
Advogados:
Dr. Carlos Dalmar dos Santos Macário – OAB/SP n.º 248.825
Dr. Guilherme Gazelato de Mello Franco – OAB/SP n.º 187.551
Processado: 
A. F. dos S. – prontuário n.º: 20.926
J. D. F. D. – prontuário n.º: 13.783.
De ordem do membro da Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar 2-C, ficam os advogados, os processados acima indicados, bem 
como as testemunhas da Administração Sr.  Antônio Alexandre Cicconi 
e Maiara Queiroz Valente, NOTIFICADOS acerca do cancelamento da 
audiência do dia 19/09/2019, a qual será reagendada posteriormente, 
na Coordenadoria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 
– AGM PGM 3.2, situada à Rua Azuil Loureiro, 691, 3º andar, Santa 
Rosa, Guarujá-SP.

Naiara Cicconi Bianchi
Membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Edital de Convocação para Reunião Ordinária 

O Sr. Lourival De Pieri, Presidente do Conselho Municipal de Turismo 
de Guarujá – 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 
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. 
AUTÓGRAFO DE LEI Nº. 017/2017. 
3. PROCESSO 19955/231732/2019. SÉRGIO DE AROUCHE FON-
SECA. RUA ERNESTO MARQUES, 223, MORRINHOS, GUARUJÁ/SP. 
SOLICITA RECONSIDERAÇÃO 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 PER-
NAMBUCO, GUARUJÁ/SP. SOLICITA INSCRIÇÃO MUNICIPAL COMO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI.
5. PROCESSO 22148/221563/2019. COMPUTEC TECNOLOGIA E 
COMUNICAÇÃO 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 ESMERALDA MENDES POLICENE, 3, LOJA 1, VILA LUIS ANTO-
NIO, 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 ORQUÍDEAS, 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 LICEN-
CIAMENTO PRESENCIAL – VRE. 
10. PROCESSO 25217/194317/2019. P. G. DA SILVA GESSOS EI-
RELI. 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 ZORG-
DRAGER 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 comunicar 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 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 Con-
selheiras 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

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 Conselheiros 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
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FINANÇAS
Edital nº 87/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacionados a comparecerem ao 
Paço Municipal Raphael Vitiello, sito à Via  Santos Dumont, nº 640 – Sala 11 térreo (setor de Gestão de 
Receitas Territoriais/IPTU) no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da data desta publicação, no horário das 
10 às 16 horas, a fim de tomar ciência dos motivos abaixo citados:

ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO

1 Espólio Pedro Paulo Maarazzo
Proc.: Maria Deusa Marra Solic. Parcelamento de Divida Ciência da 7ª e/e 

2019 e do Carnê 3-0729-008-000 42028/14

2 Nilson Alves Pereira Solic. Alvará de Reforma Ciência da 6ª e/e 
2019 e do Carnê 0-0012-007-010 27298/18

3 Osvaldo Baggio Solic. Licença p/ Alvara Ciência da 7ª e/e 
2019 e do Carnê 0-008-003-017 33286/17

4 Paulo Ricardo da Silva Solic. Regularização de Residencias Ciência da 7ª e/e 
2019 e do Carnê 6-0465-016-000 39088/18

5  Luan Cristian da Cruz Profeta
Proc.: Procuradoria Geral do Municipio Autuação dos Documentos Ciência da 7ª e/e 

2019 e do Carnê 2-0209-018-003 16526/19

6 Raquel Fernandez Gonzaga Solic. Licença p/ Reforma Ciência da 7ª e/e 
2019 e do Carnê

5-0052-011-
001/002 21553/17

7 Marcos Macedo Maynard Araujo
Proc.: Reginaldo Roncatti Aprovação de Projeto Ciência da 7ª e/e 

2019 e do Carnê 3-1211-004-000 31684/03

8 Rogerio Detilio Solic. Alvara de Reforma Ciência da 7ª e/e 
2019 3-0661-015-016 27070/17

9 Solary de Arruda Melo Solic. Autorização p/ realização de 
reforma

Ciência da 7ª e/e 
2019 e do Carnê 0-0014-004-177 11631/18

10 Espolio de Antonio Carlos
Proc.: Sergio Carlos de Moura Solic. A devolução do carnê 2019 Ciência da 7ª e/e 

2019 e do Carnê 2-0031-002-000 24255/19

11 Adriane Aparecida de Carvalho
Proc.: Sebastião Minervo dos Santos Solic. Alvara de Reforma Ciência da 7ª e/e 

2019 e do Carnê 0-0077-002-000 29117/18

12 Wagner Imoveis LTDA Solic. Aprovação do Alvara de Reforma Ciência da 7ª e/e 
2019 e do Carnê 0-0071-009-066 34059/18

      
Guarujá, 17 de setembro de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário de Finanças

Raul Lancellotti
Diretor de Gestão Tributária - Interino

Rosana de Jesus Santos
Coordenador III - IPTU

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos efetivos do Município 
de Guarujá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando as normas contidas na Lei Complementar n° 179, de 21 de fevereiro de 2015, e alterações, 
que dispõem sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Guarujá, c/c a Lei 
Complementar n.º 250, de 04 de junho de 2019; 
Considerando ainda, as perícias médicas realizadas em data anterior ao término do benefício, e anterior ao 
início da vigência da L.C. 250/2019, que obtiveram prorrogação por decisão do médico perito;

RESOLVE:
I – DEFERIR os benefícios de que trata o artigo 162 da Lei Complementar n° 179 de 21 de fevereiro de 
2015, aos servidores abaixo relacionados, nos períodos descritos:

PORTARIA PROCESSO 
INTERNO PRONT NOME BENEFÍCIO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO
FIM DO 

BENEFÍCIO ÓRGÃO

1334/2019 704/2017 6871 URIEMA CORREA AUXÍLIO-DOENÇA 01/09/19 13/01/20 SESAU
1335/2019 783/2017 19345 AUSINETE DE SOUZA AUXÍLIO-DOENÇA 02/09/19 29/12/19 SEDEL
1336/2019 966/2017 19332 ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 01/09/19 28/11/19 SEDEL
1337/2019 480/2018 16637 MARILIS IZOLAN AUXÍLIO-DOENÇA 10/09/19 11/10/19 SESAU
1338/2019 481/2018 14079 MARILIS IZOLAN AUXÍLIO-DOENÇA 10/09/19 11/10/19 SESAU
1339/2019 638/2018 3867 MARA DE GOES DUARTE AUXÍLIO-DOENÇA 31/08/19 19/11/19 SEDEL
1340/2019 1170/2018 16159 ELMIRA DAS DORES DOS SANTOS FRANCA AUXÍLIO-DOENÇA 31/08/19 28/10/19 SEDEL
1341/2019 1268/2018 21089 ROSANA APARECIDA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 02/09/19 30/09/19 SEDEL
1342/2019 1291/2018 14405 DIJACY CHAGAS DOS SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 31/08/19 13/12/19 ADM
1343/2019 1334/2018 13662 JOSE DE SOUZA MOREIRA AUXÍLIO-DOENÇA 30/08/19 26/12/19 SESAU
1344/2019 218/2019 20686 SILMARA CRISTINA SARAIVA AUXÍLIO-DOENÇA 01/09/19 13/01/20 SEDEAS
1345/2019 250/2019 7987 NEUSA MARIA DA SILVA AUXÍLIO-DOENÇA 15/09/19 06/01/20 SEDEL
1346/2019 266/2019 18656 CELIMAR DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA AUXÍLIO-DOENÇA 03/09/19 18/10/19 SEDEL
1347/2019 398/2019 13213 ROSEMARY AQUEN DE MORAES AUXÍLIO-DOENÇA 30/08/19 24/02/20 SEDEL
1348/2019 575/2019 7920 VENCESLINA SANT’ ANA AUXÍLIO-DOENÇA 18/09/19 28/11/19 SEDEL
1349/2019 773/2019 11462 SANDRA LUCIO PAULINO AUXÍLIO-DOENÇA 13/08/19 28/08/19 SEDEL
1350/2019 839/2019 5820 GIANNE LUZIA COSTA AUXÍLIO-DOENÇA 22/08/19 13/09/19 SEDEL
1351/2019 870/2019 5460 MONICA DE BARROS DAMASCENO AUXÍLIO-DOENÇA 10/08/19 07/11/19 SEDEL
1352/2019 882/2019 16117 CORINA FREITAS SANTOS AUXÍLIO-DOENÇA 04/09/19 21/11/19 SEDEL
1353/2019 886/2019 7891 VERA LUCIA JACINTO AUXÍLIO-DOENÇA 04/09/19 02/11/19 SEDEL

II – Estas Portarias entrarão em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da reali-
zação da perícia realizada na Guarujá Previdência, anterior a 05/09/2019.
III – Tais benefícios passarão a ser gerenciados pela Prefeitura Municipal de Guarujá, conforme disposto 
na Lei Complementar n.º 250/2019 de 04 de junho de 2019, 
IV - Publique-se e cumpra-se.

Guarujá, 17 de setembro de 2019.
Everton Sant’ ana
Diretor Presidente
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PARAPAN

Paratletas 
integram 
o elenco da 
Associação 
Paradesportiva 
da Baixada 
Santista

Cidade prestigia medalhistas com 
recepção e carreata nesta quinta (19)

Natali Faria, João Araújo e Gabriel Cristiano venceram na  bocha, futebol de 7 e natação, respectivamente; 
eles serão recepcionados pelo prefeito do Município

Quatro atletas e seis me-
dalhas, sendo quatro 
ouros e duas pratas. Foi 

com este saldo que Guarujá 
marcou sua participação nos 
Jogos Parapan-Americanos de 
Lima, no Peru, que começou 
dia 23 de agosto. Desta vez, a 
Cidade comemora o êxito, com 
os atletas sendo recepcionados 
pelo prefeito do Município e 
uma nova carreata, em veículo 
do Corpo de Bombeiros. 

No último dia 30, a judo-
ca Giulia dos Santos Pereira, 
campeã no Parapan também 
foi recepcionada pelo prefei-
to e, logo após, ganhou uma 
carreata pelas ruas do Centro. 

João Araújo (ouro no fu-
tebol de 7) ,Gabriel Cristiano 
(dois ouros e uma prata na na-
tação) e Natali Faria (prata na 
bocha) serão homenageados 
com  carreata,  após o encerra-
mento do encontro deles com 
o prefeito, em seu Gabinete. A 

recepção está marcada para as 
9h30 desta quinta-feira (19). 

O secretário adjunto de Es-
porte, da Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer lembra 
que João Araújo e Gabriel Cris-
tiano são beneficiários do Pro-
grama de Incentivo ao Espor-
te, ao ressaltar a importância 
de suas respectivas vitórias. 

De acordo com o secretá-
rio, a bolsa auxilia no desen-

volvimento deles em suas mo-
dalidades. “A conquista dessas 
medalhas mostra o quanto de 
talentos nós temos em nossa 
Cidade no âmbito paradespor-
tivo. Para nós, é um grande 
orgulho tê-los como nossos 
representantes”, frisou. 

COMISSÃO TÉCNICA DE PESO
Os paratletas João Araújo, 

Gabriel Cristiano e Natali Fa-
ria integram o elenco da As-
sociação Paradesportiva da 
Baixada Santista. A entidade 
também esteve nos Jogos Pa-
rapan-Americanos, na esfera 
técnica. Isso porque quatro 
profissionais guarujaenses, 
que atuam no local, partici-
param do torneio durante as 
disputas de bocha paralímpi-
ca. São eles, Moisés Fabrício 
(coordenador), Marcelo Oli-
veira (analista de desempe-
nho), Vagner Lopes (técnico) 
e Bianca Bargas (staff técnica).

João Araújo e 
Gabriel Cristiano 
são beneficiários 
do Programa 
de Incentivo 
ao Esporte do 
Município

Fotos Divulgação


