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Quase 13 mil pessoas vão às urnas 
para eleger conselheiros tutelares

PÁGINA 3

Eleição foi no domingo (6), quando 10, 
entre 29 candidatos, foram eleitos 
para trabalhar pelos próximos quatro 
anos em prol da defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes de 
Guarujá e Vicente de Carvalho. Mesmo 
não sendo obrigatória, a participação 
de eleitores teve um aumento de 
20% em relação a 2015. Posse está 
prevista para 10 de janeiro do ano que 
vem. Confira os nomes dos eleitos 
pela população 

CRIANÇA E ADOLESCENTE

PÁGINA 2

Mutirão encerra Semana Mundial 
de Limpeza de Rios e Praias

SÍTIO SÃO PEDRO

ÚLTIMA PÁGINA

Guarujá realiza 
Semana 

Nacional de 
Redução de 
Desastres
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OPERAÇÕES URBANAS

As vias públicas 
da Cidade, 
constantemente, 
recebem serviços 
de manutenção.  
Recentemente, 
a programação 
de tapa buraco 
contemplou 
trechos da 
Avenida 
Presidente 
Vargas e ruas 
Almirante 
Barroso, Tambaú 
e Presidente 
Kennedy
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Mutirão recolhe quase 
18 quilos de resíduos 
da Praia de São Pedro

Autarquia realiza capacitação 
sobre avaliação atuarial

Atividade, na Praia 
de São Pedro, em 
Guarujá, encerrou 
a Semana Mundial 
de Rios e Praias 
no Município

LIMPEZA DE RIOS E PRAIAS

A Prefeitura de Guaru-
já encerrou a Semana 
Mundial de Limpeza de 

Rios e Praias, no último dia 30, 
com um mutirão de limpeza 
na Praia de São Pedro. A ação, 
que envolveu alunos e voluntá-
rios, recolheu quase 18 quilos 
de resíduos.

A iniciativa foi do Condo-
mínio Sítio São Pedro e con-
tou com o apoio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Semam). Ao todo, foram re-
colhidos 13 quilos de resíduos 
orgânicos e 4,5 quilos de reci-
cláveis.

Participaram da ação 

alunos da Escola Municipal 
Jacirema dos Santos Fontes 
(Morrinhos), da Escola Esta-
dual Bairro Bom Jardim e da 
Escola de Surf Onda Lúdica 
(Perequê), além do Instituto 
Nature Life e moradores da 
Serra do Guararu.

A Semana Mundial de Lim-
peza de Rios e Praias envolveu 
plantio de árvores com alunos 
da rede municipal, mutirões 
de limpeza nas principais 
praias da Cidade e no bairro 
Sítio Conceiçãozinha, onde fo-
ram recolhidas seis toneladas 
de resíduos em manguezais e 
em área urbana do bairro.
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Ferramenta ajuda a gestão a assegurar o equilíbrio e a solvência do 
regime próprio de previdência no futuro
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Conteúdo produzido pela Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura de Guarujá. 

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

DOE SANGUE,
DOE VIDA

Colabore com o 
Banco de Sangue do 
Hospital Santo Amaro
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Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

SANTO ANTÔNIO

BOM PRATO

Escarola, arroz, feijão, 
estrogonofe de carne, batata 
palha, gelatina e suco de caju

Alface, arroz, feijão, coxa e sobrecoxa 
de frango ao sugo, polenta, doce de 
amendoim e suco de uva

Dueto verde, arroz, feijão, 
estrogonofe de frango, batata 
palha, maçã e suco de uva

Restaurante Alimenta Cidadão 
Rua Colômbia s/n - Vila Baiana

Alameda das Violetas, 330 - Santo Antônio

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

Como ter certeza de que um 
plano previdenciário poderá 
pagar todos os benefícios aos 
quais os servidores públicos 
municipais têm direito nos pró-
ximos anos? É possível garantir 
recursos para que a Previdên-
cia Municipal honre todos os 
seus compromissos com seus 
segurados nos próximos 20, 30 
ou até 50 anos? É para respon-
der essas e outras perguntas 
que existe o cálculo atuarial.

 A ferramenta – obrigató-
ria - é uma avaliação, feita por 
uma consultoria de atuária (as 
ciências atuariais ou atuária 
caracterizam a área do conhe-
cimento que analisa os riscos 
e expectativas financeiros e 
econômicos, principalmente 
na administração de seguros e 

pensões), baseada em estatís-
ticas e hipóteses demográficas 
e econômicas dos segurados, 
para garantir que, no futuro, 
o instituto tenha os recursos 
necessários para pagar todas 
as aposentadorias e pensões.

O estudo é uma tarefa que 
demanda esforços da Prefei-
tura, da autarquia e da Câ-
mara Municipal e, por conta 
disso, a Guarujá Previdência 
- autarquia responsável pela 
previdência social dos servi-
dores públicos municipais de 
Guarujá - organizou um curso 
para conselheiros e servido-
res. No encontro, realizado nos 
últimos dia dias 3 e 4, foram 
introduzidos tanto conceitos 
de avaliação financeira e atua-
rial quanto as novas exigências 

da Secretaria de Previdência 
Social do Ministério da Econo-
mia, órgão fiscalizador dos re-
gimes próprios de previdência.

O curso foi uma oportuni-
dade para a administração mu-

nicipal e a gestão da autarquia 
se prepararem para os desa-
fios, como as novas exigências 
legais e a tarefa de manter uma 
previdência municipal saudá-
vel agora e no futuro.

Reprodução
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Cidade escolhe 10 novos representantes 
que assumem em janeiro de 2020

Em pleito com participação nas urnas 20% superior à de 2005, foram eleitos os responsáveis 
por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes de Guarujá e Vicente de Carvalho

No último domingo (6), 
12.904 eleitores foram 
às urnas para escolher 

os novos conselheiros tutela-
res de Guarujá para a gestão 
2020/2024. Ao todo, 29 candida-
tos disputaram o pleito, sendo 
eleitos cinco para o Conselho 
de Guarujá (sede do Município) 
e outros cinco para o do Distrito 
de Vicente de Carvalho, além 
dos seus respectivos suplentes. 
A posse está prevista para 10 de 
janeiro de 2020.

O processo eleitoral foi or-
ganizado pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), e 
contou com apoio da Prefeitu-
ra de Guarujá, Justiça Eleitoral, 
Ministério Público, Guarda Civil 
Municipal e Polícia Militar. A 
votação aconteceu em sete esco-
las, por meio de urna eletrônica. 

O presidente do CMDCA 
destacou a participação da po-
pulação. “Houve um aumento 
de 20% na participação dos 
eleitores em relação a 2015. 
Isso demonstra uma maior 
consciência da população em 
relação à importância do con-
selheiro e o seu papel na luta 
pelos direitos da criança e ado-
lescente no Município”, afirma.

Conselho Tutelar de Guarujá
Rua Benjamin Constant, 413 – Centro
Telefone (13) 3355-3198
Horário de funcionamento: Das 8 às 18 horas
Plantão (noturno e finais de semana): 
(13) 98858-3255

Conselho Tutelar de Vicente de Carvalho
Rua Oscar Sampaio, 66 – Jardim Santense
Telefone: (13) 3386-1624
Horário de funcionamento: Das 8 às 18 horas
Plantão (noturno e finais de semana): 
(13) 99642-1087

Confira o resultado:

• Eleitos para o Conselho Tutelar de Guarujá:
TITULARES:

Marcelo Garrido (677)
Michele Sales (629)
Any Missirilian (617)
Selma Rodrigues (478)
Railda (444)

SUPLENTES:
Ricardo Santos (398)
Lenival (Val) (396)
Gilmara Silva (368)
Kelly Anselmo (334)
Adalberto Pedrunti (314)

• Eleitos para o Conselho Tutelar 
de Vicente de Carvalho

TITULARES:
Valtene Izidorio (1.234)
Camilla Freitas (877)
Priscila Dias (771)
Luciano Alberto (719)
Anderson Luiz - Pelucio (698)

SUPLENTES:
Renata Santos (605)
Carla Cristina (577)
Tico Rosalva (448)
Rafaelle Muniz (298)
Alexandre 7 (273)

CONSELHO TUTELAR

Processo eleitoral foi organizado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONSELHO
O Conselho Tutelar é 

um órgão permanente e 
autônomo, não jurisdi-
cional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direi-
tos da criança e do ado-
lescente. Ele atua quando 
os direitos são ameaçados 
ou violados. 

Fotos H
ygor A
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A Escola Municipal 
Oswaldo Cruz, no 
Parque Estuário, 
foi um dos locais 
de votação



4 TERÇA-
FEIRA
8.10.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

Evento foi encerrado com a elaboração da carta 
‘Museus por dentro dos Museus’

Primavera dos Museus promove 
pesquisas e ações culturais em Guarujá

Câmara Municipal é uma das mais transparentes de São Paulo, 
segundo estudo do Ministério Público

Evento foi realizado entre os dias 24 e 28 de setembro, no Museu Fortaleza da Barra Grande, em Santa Cruz dos Navegantes

Com música, palestras e 
intervenções culturais, 
a 13ª Primavera dos Mu-

seus animou o Museu da For-
taleza da Barra Grande, entre 
os dias 24 e 28 de setembro, 
em Guarujá. A ação foi reali-
zada pela Secretaria de Cultura 
(Secult), seguindo as orienta-
ções do Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram) e com apoio 
da Universidade Católica de 
Santos (Unisantos).

O evento foi encerrado com 
a elaboração da carta ‘Museus 
por dentro dos Museus’, que 
apresenta propostas de me-
lhorias para o patrimônio his-
tórico, e contou com a partici-
pação do Coral Municipal de 
Guarujá e do grupo GEXTUS. 

Os alunos do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo da Uni-
santos tiveram a semana de 
aulas diferente, participando 
da programação completa e 
realizando pesquisas sobre as 
características do patrimônio 
histórico, localizado no bairro 
Santa Cruz dos Navegantes. 

Segundo o Prof. Dr. César 
Bargo Perez, coordenador de 
Relações Institucionais da Uni-
santos e professor do Progra-
ma de Mestrado Profissional 
em Arquitetura e Urbanismo, 
durante a semana de aulas 
abertas no local, foram anali-
sados os aspectos estruturais, 
de acessibilidade e plásticos 
do Museu da Fortaleza, com 
a formulação de propostas e 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

LEGISLATIVO

O portal eletrônico da Câma-
ra Municipal de Guarujá (www.
camaraguaruja.sp.gov.br) figura 
entre os mais transparentes de 
todo território paulista.A ava-
liação é do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MP-SP) 
que, ainda em 2017, elevou de 
61,75 para 92,00 (de 100,00) o 
índice de transparência do site 
do Legislativo Municipal.

ESTUDO
A nota resulta de um estudo, 

denominado ‘Métrica da Trans-
parência’, que teve início em 
2015 e foi realizado com base 
nas metas da Estratégia Nacio-
nal de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

ideias para preservação. 
“A parceria entre a Prefei-

tura de Guarujá e Unisantos já 
existe há alguns anos. Quando 
o assunto é a Fortaleza da Bar-
ra Grande, torna-se ainda mais 
atraente, porque a instituição 
atuou na gestão do Museu da 
Fortaleza por cerca de 20 anos. 
Os alunos saíram motivados da 
participação na 13ª Primavera 
dos Museus, inclusive alguns 
alunos não conheciam o es-
paço. Os professores também 
se envolveram na iniciativa, 
que foi bem alinhada com a 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra e puderam propor coletiva-
mente medidas que agregam 
ao bom uso do patrimônio”, 
destacou.

H
yg

or
 A

br
eu

Entre os principais critérios 
analisados, o cumprimento dos 
dispositivos das leis de Acesso 
à Informação (Lei 12.527/11), 
Transparência (Lei Complemen-

tar 131/09) e Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/2000), no que se 
refere, sobretudo, às ferramen-
tas online disponíveis para a 
fiscalização de contratos e dos 

gastos públicos pelos cidadãos.

ELEVAÇÃO
Na primeira avaliação, rea-

lizada em 2015, a Câmara Mu-
nicipal de Guarujá obteve nota 
de 61,75 (de 100,00). Embora o 
desempenho tenha sido o me-
lhor de toda a Baixada Santista, 
o Ministério Público indicou a 
necessidade de ajustes no portal 
e instaurou inquérito civil (de 
nº 14.0278.0003362/2015-4) para 
o acompanhamento das ações 
propostas.

A Câmara, por sua vez, 
atendeu todas as recomenda-
ções feitas. E, em uma segunda 
análise, feita em maio de 2017, 
o órgão manifestou-se pelo 

arquivamento do inquérito e 
ainda elevou a nota dada an-
teriormente em 30,25 pontos. 
Ou seja, de 61,75 para 92,00.

Em despacho, o promotor Ga-
briel Rodrigues Alves atestou que 
“o Poder Legislativo Municipal 
está em dia com sua obrigação 
de transparência” e destacou o 
esforço que houve em atender 
aos apontamentos feitos pelo MP.

COMPARATIVO
Se levado como parâmetro o 

ranking de notas divulgado em 
2015, a Câmara de Guarujá agora 
é a 6ª em maior nível de trans-
parência, entre 636 cidades ana-
lisadas. No primeiro estudo, o 
Legislativo ficou na 103ª posição.

http://www.camaraguaruja.sp.gov.br
http://www.camaraguaruja.sp.gov.br
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Lei Municipal n.º 2.522/1997.
(ADIN n.º 2080866-97.2019.8.26.0000)

Por decisão de 21 de agosto de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, foi julgada procedente a ação, declarando inconstitucional 
a expressão “mediante o prévio pagamento de preço público, por dia 
de permanência no Município, estabelecido em decreto do Poder 
Executivo”, prevista no artigo 2.º, caput, da Lei Municipal n.º 2.522, 
de 13 de março de 1997, bem como, por arrastamento, do § 1.º, do 
artigo 2.º, do Decreto Municipal n.º 12.186, de 17 de abril de 2017, 
ambos do Município de Guarujá, sem modulação de efeitos porquanto 
ausentes os requisitos do artigo 27, da Lei n.º 9.868/99 – Proc. n.º 
2080866-97.2019.8.26.0000.

L   E   I     N.º     4.688.
(Projeto de Lei n.º 164/2019)

(Vereador José Francinaldo Ferreira de Vasconcelos)
“Denomina Afonso Vidal “Afonsinho”, nome da quadra 

poliesportiva da Escola Municipal Mario Cerqueira Leite Filho.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Denomina Afonso Vidal “Afonsinho”, nome da quadra poliespor-
tiva da Escola Municipal Mario Cerqueira Leite Filho, localizada na Rua 
Javari, n.º 95, no Bairro do Perequê.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28521/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 25.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.689.
“Altera dispositivos da Lei n.º 3.970, de 30 de 
outubro de 2012, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º O caput do artigo 8.º da Lei n.º 3.970, de 30 de outubro de 
2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8.º A Ouvidoria Geral do Município é o órgão responsável pela 
implementação, controle e avaliação desta Lei no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, e terá as seguintes atribuições:” (NR) 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 21136/231650/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 25.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.690.
“Institui a Gratificação Especial aos servidores municipais que 

exercem a função de Pregoeiro, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica instituída a Gratificação Especial a ser concedida pelo 
Município aos servidores designados para desenvolver a função de 

Pregoeiro, junto à Diretoria de Compras e Licitações. 
§ 1.º Após manifestação da Unidade de origem do servidor, a indicação 
para as atividades previstas no “caput” dar-se-á por meio de Portaria 
do Chefe do Poder Executivo.
§ 2.º A gratificação, paga juntamente aos vencimentos, será devida 
enquanto o servidor estiver designado para a função, sem prejuízo ao 
recebimento de outras vantagens e adicionais previstos na legislação 
vigente. 
Art. 2.º A Gratificação Especial ora instituída por esta Lei, visa recom-
pensar os servidores que atuam nas sessões públicas de abertura 
de licitação na modalidade Pregão e corresponderá o valor fixo de               
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, até o limite de 06 (seis) servidores. 
§ 1.º A Gratificação Especial de Pregoeiro poderá ser concedida somente 
a servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer 
esta atribuição. 
§ 2.º A Gratificação Especial não será devida ao servidor designado, 
que esteja afastado por motivo de licença, férias ou qualquer outro 
previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que impeça 
o efetivo exercício das funções. 
Art. 3.º O Pregoeiro, a Equipe de Apoio e os membros da Comissão 
Permanente de Licitação desempenharão suas atribuições concomi-
tantemente com as de seus respectivos cargos. 
Art. 4.º Para ter direito à gratificação de que trata esta Lei, o Pregoeiro 
deverá comprovar a participação nas sessões no mês de referência, 
cabendo à chefia imediata encaminhar, mensalmente, à Gestora de Re-
cursos Humanos – RH, informação com a frequência de cada Pregoeiro. 
Art. 5.º Esta Gratificação Especial não tem natureza salarial, nem se 
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constituindo base 
de incidência de contribuição previdenciária.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 39503/71137/2018.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 25.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.691.
“Altera dispositivo da Lei n.º 4.581, de 31 de 
outubro de 2018, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º O artigo 2.º da Lei Municipal n.º 4.581, de 31 de outubro de 
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º Para garantia do principal, encargos e acessórios do financia-
mento pelo Município de Guarujá, para a execução de obras, serviços 
e equipamentos, observada a finalidade indicada no artigo 1.º, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, 
em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas 
e Quotas do Fundo de Participações dos Municípios – FPM, a que se 
refere o art. 159, I da Constituição Federal, e o produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre as operações relativas à circulação de 
mercadorias – ICMS, a que se refere o artigo 158, VI da Constituição 
Federal.
§ 1.º Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos 
previstos no caput deste artigo, fica a Municipalidade autorizada a mo-
vimentar recursos advindos da Caixa Econômica Federal decorrentes 
dos recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à 
amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.
§ 2.º Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos 
previstos no caput deste artigo, fica a Municipalidade autorizada a mo-
vimentar recursos advindos do Banco do Brasil cedidos ou vinculados 
à conta e ou à ordem da Caixa Econômica Federal, e esta, à conta do 
FGTS, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos 

contratualmente estipulados, em caso de cessão ou ao pagamento dos 
débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.
§ 3.º Os poderes previstos neste artigo, caput e parágrafos, somente 
serão exercidos no caso de a Municipalidade não ter efetuado, no 
vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos 
de empréstimo, financiamentos ou operações de créditos celebrados 
com a Caixa Econômica Federal.” (NR)
Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 22973/186070/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.692.
(Projeto de Lei n.º 102/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Dispõe sobre o procedimento obrigatório de reserva de 

assento de acompanhante da pessoa com deficiência ou com 
transtorno do espectro autista (autistas) em teatros, cinemas, 

casas de show e espetáculos em geral, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 03 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Torna-se obrigatório a reserva de assento ao acompanhante 
da pessoa com deficiência ou com o transtorno do espectro autista 
(autistas), em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em 
geral, no Município de Guarujá.
Parágrafo único. O assento a que se refere o “caput” deste artigo deve 
estar localizado ao lado do espaço reservado a pessoa com deficiência 
ou transtorno do espectro autista (autistas).
Art. 2.º Havendo preço promocional de entrada para a pessoa com 
deficiência, deverá ser estendido ao acompanhante. 
Art. 3.º Os estabelecimentos do seguimento cultural terão o prazo de 
90 (noventa) dias, a partir da regulamentação da presente Lei, para 
promoverem as adequações necessárias. 
Art. 4.º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as normas neces-
sárias à fiel execução da presente Lei.
Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo instituir o valor 
da multa aplicada ao infrator em 100 UFMs (cem unidades fiscais 
municipais), e, no caso de reincidência, o valor da multa será cobrada 
em dobro.
Art. 5.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, corre-
rão por conta das dotações próprias orçamentárias, afetas ao Poder 
Executivo. 
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28511/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

OUVIDORIA
162 0800.773.7000
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L   E   I     N.º     4.693.
(Projeto de Lei n.º 114/2019)

(Vereador Luciano de Moraes Rocha)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade das Unidades Básicas de Saúde, 

Hospitais Municipais e Hospitais Privados, disponibilizarem 
ao público, lista atualizada de medicamentos do “Programa 

Farmácia Popular do Brasil” (Lei Federal 10.858/2004), 
que são oferecidos gratuitamente nas redes de drogarias 

particulares, conveniadas ao Programa “AQUI TEM FARMÁCIA 
POPULAR” do Município de Guarujá e dá outras providências.” 

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 03 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Ficam obrigadas as Unidades Básicas de Saúde, Hospitais Públi-
cos e Hospitais Privados, a disponibilizarem ao público, lista atualizada 
de medicamentos gratuitos nas Farmácias e Drogarias no Município 
de Guarujá, que são cadastradas no Programa “Farmácia Popular”.
Art. 2.º A lista de medicamentos será afixada em local visível ou por 
meio de panfletos informativos e de fácil acesso público.
Art. 3.º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em 
120 (cento e vinte) dias, dando diretrizes e criando normas para a sua 
perfeita aplicação.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei corre-
rão por conta das dotações próprias orçamentárias, afetas ao Poder 
Executivo.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogando as 
disposições em contrária. 

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28512/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.694.
(Projeto de Lei n.º 172/2019)

(Vereador Antonio Fidalgo Salgado Neto)
“Institui e inclui no calendário oficial de eventos 

e datas comemorativas do município de Guarujá o 
Dia Municipal do Maçom e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica instituído e incluído no calendário do município de Guarujá 
o Dia Municipal do Maçom que será comemorado anualmente no dia 
20 de agosto.
Art. 2.º A data instituída por esta Lei passará a constar do Calendário 
Oficial de eventos e datas comemorativas do Município de Guarujá, 
previsto na Lei n.º 4164/2014, sendo incluída no Anexo I da referida Lei.
Art. 3.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por con-
ta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4.º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28517/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.695.
(Projeto de Lei nº 145/2019)

(Vereador Raphael Vitiello Silva)
“Autoriza o Poder Executivo a incluir no 

Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas 
do Município a Semana Municipal de Conscientização 

e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público”.
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 

de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica autorizada no âmbito do Município a criação Semana 
Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio 
Público, evento destinado o esclarecer, orientar, alertar e conscientizar 
sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público.
Art. 2.º A semana ora instituída passará a constar do Calendário Oficial 
de Eventos e Datas do Município de Guarujá, Lei n.º 4164/2014, sendo 
incluída no anexo II da referida Lei.
Art. 3.º São objetivos da Semana Municipal de Conscientização e 
Incentivo a Preservação do Patrimônio:
I - Dar relevância, destaque, importância, utilidade e publicidade a 
preservação do patrimônio publico;
II – Estimular através da educação um sólido conhecimento com rela-
ção à importância de preservar o patrimônio comum de uma cidade;
III – Alertar que preservar é defender, conservar, resguardar, cuidar, 
respeitar, dar relevância, destaque e importância ao patrimônio público.
Art. 4.º A Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preserva-
ção do Patrimônio Público deverá ser realizada anualmente, no âmbito 
do Município de Guarujá, na primeira semana de setembro, com objetivo 
de esclarecer, orientar, alertar e conscientizar sobre a importância da 
proteção e preservação do patrimônio público. 
Art. 5.º Durante a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo 
à Preservação do Patrimônio Público, serão desenvolvidas palestras, 
campanhas educativas, atividades didáticas e práticas, com ênfase 
para a importância da proteção e preservação do patrimônio publico.
Parágrafo único. Para a consecução das atividades que serão desen-
volvidas nessa semana, poderão ser realizados convênios e parcerias 
com órgãos públicos, associações de pais e mestres, grêmios estu-
dantis, associações de moradores, organizações não-governamentais, 
sindicatos e demais entidades da sociedade civil.
Art. 6.º A Semana Municipal de Conscientização e Incentivo a Preser-
vação do Patrimônio Público poderá incluir entre outras as seguintes 
atividades:
I - Campanhas institucionais nos meios de comunicação, com men-
sagens sobre os gastos públicos com a pintura, a reforma, o conserto 
e a compra de equipamentos para as obras, totens, bustos e escolas 
pichadas e/ou depredadas, bem como as consequências legais previstas 
por danos ao patrimônio público;
II - Confecção de cartazes, folders e materiais didático-informativos, 
com mensagens que alertem, incentivem, orientem e conscientizem 
sobre a importância da proteção e preservação do patrimônio público;
III - Concursos, exposições e premiações de trabalhos estudantis sobre 
o tema “preservação e proteção do patrimônio público e patrimônio 
escolar”;
IV - Mutirões de limpeza, pintura e conserto de totens, bustos, cadeiras, 
carteiras, lousas e demais utensílios, equipamentos e instalações 
escolares;
V - Outras ações e procedimentos lícitos e úteis para a consecução 
dos objetivos dessa semana.
Art. 7.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por con-
ta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28518/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.696.
(Projeto de Lei n.º 174/2019)

(Vereador Fernando Martins dos Santos)
“Denomina Teófilo Ferreira Marques, o logradouro 

que especifica e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 03 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica denominada a Rua Teófilo Ferreira Marques, a atual Rua 
06 – (Parque Taquaral), Vila Santa Rosa, Guarujá/SP, CEP: 11431-495, 
sob o Código de Logradouro nº 22152.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 

por conta das dotações próprias, afetas ao Poder Executivo.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28509/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 01.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.697.
(Projeto de Lei n.º 171/2019)

(Vereador Joel Agostinho de Jesus)
“Institui a semana municipal de combate e 

prevenção ao infarto e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica instituída em toda a rede pública municipal de saúde a 
Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Infarto.
Parágrafo único. A Semana Municipal de Combate e Prevenção ao 
Infarto contará com programação e informação para todas as fases 
etárias, inclusive para as crianças e adolescentes.
Art. 2.º A organização e implantação da Semana Municipal de Combate 
e Prevenção ao Infarto ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3.º A Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Infarto deverá 
compreender as seguintes atividades:
I - promoção de ampla divulgação nos meios de comunicação, respei-
tando o disposto no artigo 37, § 1.º, da Constituição Federal;
II - celebração de parcerias com universidades, escolas públicas, sin-
dicatos e demais entidades da sociedade civil, para a organização de 
debates e palestras sobre a prevenção de enfarto; e
III - realização de outros procedimentos úteis para a consecução dos 
objetivos desta Lei.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas quando 
necessário.
Art. 5.º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei em 60 
dias a partir de sua publicação.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

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

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28516/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 03.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.698.
(Projeto de Lei n.º 152/2019)

(Vereador José Francinaldo Ferreira de Vasconcelos)
“Dispõe sobre o pagamento de meia entrada aos 

doadores regulares de sangue no âmbito do Município 
de Guarujá e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Aos doadores regulares de sangue fica assegurado o pagamento 
de meia entrada em todos os locais públicos de cultura, esporte, lazer, 
em casas de diversões, espetáculos, praças esportivas e similares do 
Município de Guarujá.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considerar-se-á como casa de 
diversões os estabelecimentos que realizem espetáculos musicais, 
artístico, circenses, teatrais, cinematográficos, feiras, pontos turísticos, 
estádios, atividades sociais, recreativas, culturais, esportivas e quaisquer 
outras que proporcionem lazer, cultura e entretenimento.
Art. 2.º A meia entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário.
Art. 3.º Considera-se doador regular de sangue, para os fins previstos 
nesta Lei, aqueles identificados por documento emitido pelo órgão 
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definido pelo Poder Executivo, comprovando a regularidade das doa-
ções juntamente com documento de identidade de validade nacional 
contendo foto.
Art. 4.º O doador deve comprovar ter feito pelo menos 3 (três) doações 
de sangue nos últimos 12 (doze) meses.
Art. 5.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 29354/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 03.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.699.
(Projeto de Lei n.º 130/2019)

(Vereador Marcos Pereira de Azevedo)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do 
Município de Guarujá, de avisos com o número do Disque 

Denúncia da Violência contra a Mulher (disque 180).”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica obrigatória, no âmbito do Município de Guarujá, a divul-
gação do serviço Disque Denúncia de Violência Contra a Mulher, nos 
seguintes estabelecimentos:
I - hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem serviços 
de hospedagem;
II - bares, restaurantes, lanchonetes, inclusive postos de gasolina e 
similares;
III - casas noturnas de qualquer natureza;
IV - clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que 
promovam eventos com entrada paga;
V - agências de viagens e locais de transportes de massa;
VI - salões de beleza, academias de dança, ginástica e atividades 
correlatas;
VII - postos de serviço autoatendimento, abastecimento de veículos e 
demais locais de acesso público;
VIII - prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata esta Lei deve ser esten-
dida aos veículos em geral destinados ao transporte público municipal.
Art. 2.º Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de te-
lefone do disque denúncia de violência contra a mulher por meio de 
placa informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização 
nítida, fácil leitura e que permitam aos usuários dos estabelecimentos 
a compreensão do seu significado.
Art. 3.º Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverão afixar 
placas contendo o seguinte teor:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:                  
DENUNCIE
DISQUE 180
CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
Art. 4.º O descumprimento da obrigação contida nesta Lei sujeitará o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades:
I – Advertência;
II – (VETADO).
Art. 5.º Os valores arrecadados através das multas aplicadas em decor-
rência do descumprimento desta Lei serão aplicados em programas 
de prevenção à violência contra a mulher.
Art. 6.º Os estabelecimentos especificados no Art. 1.º para se adapta-
rem às determinações desta Lei, terão o prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar da sua publicação.
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28513/98/2019.
Registrada no Livro Competente 

“GAB”, em 04.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

L   E   I     N.º     4.700.
(Projeto de Lei n.º 144/2019)

(Vereador Raphael Vitiello Silva)
“Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL 

PRO ALCANCE SPORTS, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou em Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de setembro de 2019, e eu sanciono e promulgo o seguinte:
Art. 1.º Fica declarado de utilidade pública, nos termos da Lei n.º 2.329 
de 21/12/1993, a ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL PRO ALCANCE SPORTS, 
entidade de natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o nº 
07.408.166/0001-90, com a finalidade de produzir e promover eventos 
esportivos, com sede a Rua Padre Primo Maria Vieira, nº 54 - A, na 
Vila Ligia em Guarujá.
Art. 2.º Fica assegurado a Instituição ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL PRO 
ALCANCE SPORTS, todos e benefícios e prerrogativas decorrentes 
deste reconhecimento.
Art. 3.º As despesas decorrentes a execução da presente Lei, correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 04 de outubro de 2019.
PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Proc. nº 28519/98/2019.
Registrada no Livro Competente 
“GAB”, em 04.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. nº 11.130, que a digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.297.
“Acrescenta dispositivos ao Decreto n.º 12.475, de 
15 de dezembro de 2017 e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a lei lhe confere; 
Considerando os princípios norteadores da administração pública, 
notadamente o da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência;
Considerando reunião realizada no dia 14 de setembro de 2019 entre 
a Municipalidade e representantes da Associação dos Quiosqueiros 
da Orla do Guarujá; e,
Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo n.º 
17210/215718/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Ficam acrescidos os §§ 1.º e 2.º ao artigo 7.º do Decreto n.º 12.475, 
de 15 de dezembro de 2017, que irão vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7.º (…)
§ 1.º Fica autorizada a execução de música ao vivo nos quiosques da 
Orla da Praia da Enseada, somente “voz e violão”, vedados instrumentos 
de percussão ou semelhantes, devendo-se observar os horários de 
funcionamento contidos no artigo 6.º deste Decreto.
§ 2.º Fica autorizada a guarda de produtos de limpeza nos armários 
contidos nos sanitários dos quiosques, vedada a guarda de demais 
utensílios.” (AC)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 25 de setembro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 25.09.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.302.
“Concede o subsídio instituído pelo “Programa de 

Locação Social, nos termos da Lei Municipal n.º 3.218, 
de 14 de junho de 2005, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de suas 
atribuições legais; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando a instituição, no âmbito Municipal, do “Programa de 
Locação Social”, destinado a prover moradias para famílias de baixa 
renda, nos termos da Lei Municipal n.º 3.218, de 14 de junho de 2005;
Considerando o disposto no Artigo 2.º, inciso I, da citada Lei Municipal 
n.º 3.218, de 14 de junho de 2005; e,
Considerando, por fim, o que consta no Processo Administrativo n.º 
30117/186749/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º Ficam concedidos por 12 (doze) meses, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) mensais, os benefícios relativos a locação social, à famí-
lia do Sr. JOSÉ ALVES DOS SANTOS, portador do RG n.º 33.672.606-5 
e inscrito no CPF n.º 264.359.968-30, Local – Canta Galo.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 26.01.16.482.1005.1.0
74.3.3.90.48.00 (20190767).
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 01 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 01.10.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.305.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 13.280, de 13 de 

setembro de 2019 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, nota-
damente os da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 
e Eficiência;
Considerando a necessidade de adequar dispositivo do Decreto n.º 
13.280/2019, que regulamenta a Lei n.º 4.300, de 30 de maio de 
2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada 
profissional, composta por bombeiros civis e dá outras providências; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
26133/145547/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º O Art. 4.º, do Decreto n.º 13.280, de 13 de setembro de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4.º A fiscalização do cumprimento da Lei n.º 4.300, de 30 de maio 
de 2016 e a aplicação das penalidades previstas no Art. 4.º da referida 
norma, será exercida pela Diretoria de Fiscalização e Posturas, por 
intermédio de seus agentes, no âmbito de suas competências.” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 02 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 02.10.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.306.
“Altera dispositivos do Decreto n.º 8.330, de 08 
de fevereiro de 2019 e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, nota-
damente os da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 
e Eficiência;
Considerando a necessidade de atualização dos membros da Comissão 
Permanente de análise e emissão de pareceres sobre defesas prévias 
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interpostas contra autuações de trânsito; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
29996/145547/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º Os incisos I e II, do Art. 1.º, do Decreto n.º 8.330, de 08 de 
fevereiro de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.º (…)
I – Alexandre Cabanas Vasquez – Pront. n.º 13.301;
II – Rodrigo Fonseca Beccari – Pront. n.º 14.928;” (NR)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 02 de outubro de 2019.

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 02.10.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O N.º 13.311.
“Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n.º 10.078, 
de 22 de novembro de 2012, e dá outras providências.”

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando que a vigilância da mortalidade infantil e fetal é uma 
das prioridades da Administração Pública no Município de Guarujá;
Considerando, ainda, que esse monitoramento contribui para o cum-
primento dos compromissos assumidos pelo Governo Federal em 
defesa da criança; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 
30339/942/2019,

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica alterado o inciso VII, do Art. 2.º, do Decreto n.º 10.078, de 
22 de novembro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(...)
VII – Representantes dos Hospitais do Município;” (NR)
Art. 2.º Acrescenta os incisos X e XI ao Art. 2.º, do Decreto n.º 10.078, 
de 22 de novembro de 2012, vigorando com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(...)
X – Coordenação do Programa DST/AIDS; e,
XI – Representante da Vigilância Sanitária.” (AC)
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

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

PREFEITO
“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 03.10.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.315.
“Acrescenta dispositivo ao Decreto n.º 9.757, de 

08 de fevereiro de 2012 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em lei; 
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando a necessidade de atualização do Decreto que institui a 
Comissão Permanente de Suporte às atividades do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal – GGIM, da Prefeitura Municipal de Guarujá; e,
Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo n.º 
30782/145547/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Acrescenta-se o inciso XIII ao artigo 2.º do Decreto n.º 9.757, de 
08 de fevereiro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2.º (…)
(...)

XIII – Patricia dos Santos – Pront. n.º 16.751.” (AC)
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

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

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 03.10.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

Portaria n.º 1.162/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 
24264/720449/2018;

R E S O L V E:
CONCEDER a redução da jornada de trabalho à servidora SIMONE 
MARTINS MARQUES – Pront. n.º 20.449, Agente Comunitário de Saúde, 
conforme disposto no art. 271, da Lei Complementar n.º 135/2012, 
passando a vigorar a partir de 16/10/2019, data do término da vigência 
da última concessão, pelo período de 01 (um) ano.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 07 de outubro de 2019.

PREFEITO
“ADM GP2”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.10.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 1.163/2019.-
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 o Sr. WESLEY PAIVA FERREIRA, sob prontuário n.º 21.784, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de INSPETOR DE ALUNOS, apro-
vada e classificada em 20.º no Concurso Público Edital n.º 001/2018, 
conforme processo administrativo n.º 25239/2019, 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, 07 de outubro de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.10.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 1.164/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 
990/89201/2019;

R E S O L V E :
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a servidora FABIANE GOMES 
DA SILVA OLIVEIRA – Pront. n.º 19.201, Agente de Serviços Gerais, 
devido a insuficiência de desempenho, com fulcro na alínea b, do inciso 
II, do art. 137, da Lei Complementar nº 135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 07 de outubro de 2019. 

PREFEITO
“ADM GP”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.10.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria n.º 1.165/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 

atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o que consta no processo administrativo n.º 
1718/89275/2015;

R E S O L V E :
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a servidora REGIANE OLIM-
PIA FEITOSA – Pront. n.º 19.275, Técnico de Enfermagem, devido a 
insuficiência de desempenho, com fulcro na alínea b, do inciso II, do 
art. 137, da Lei Complementar nº 135/2012.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 07 de outubro de 2019. 

PREFEITO
“ADM GP”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.10.2019.
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ERRATA
PORTARIA N.º 1.045/2019 de 30/08/2019

Na Portaria n.º 1.045/2019 de 30 de agosto de 2019, publicada no 
Diário Oficial do Município, Edição n.º 4267, de 31 de agosto de 2019, 
onde se lê:
“Agente de Serviços Gerais......”.
leia-se:
“Agente de Manutenção....”.
 

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os servidores abaixo relacionados, convocados a darem ciência 
em documentos de seu interesse, indicados na coluna respectiva.
Favor comparecer no Setor de Recursos Humanos da PMG, no Paço 
Municipal “Raphael Vitiello”, à Av. Santos Dumont 640 – térreo – sala 
12, às 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª das 12 às 16 horas; e às 4.ª das 9 às 13 horas.
O documento estará à disposição pelo período máximo de 10 (dez) dias, 
a partir desta publicação, após o qual será encaminhado para arquivo.

NOME PRONT. DOCUMENTO
ADRIANA DO NASCIMENTO FRANÇA DE LIMA 14.418 REQUERIMENTO
AMALIA CRISTINA BARBOSA THEODOSIO 18.135 REQUERIMENTO
ANA BEATRIZ ARBEX FERREIRA 12.474 PROCESSO N°. 26430/2018
ANA CELIA ROSA MARQUES 12.030 PROCESSO N°. 24588/2019
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA 10.935 REQUERIMENTO
ANDERSON XAVIER DOS SANTOS 17.124 REQUERIMENTO
CELIA MARIA PLAZA PINTO GOUVEIA 10.979 PROCESSO N°. 29138/2019
CLAUDIA DIONISIO DOS ANJOS AZEVEDO 20.785 PROCESSO N°. 24049/2019
CLAUDIA SANTANA ANDRADE 18.189 REQUERIMENTO
CYBELE COSTA BACIC 14.942 PROCESSO N°. 20059/2019
DANIELE DE OLIVEIRA MARIANO VIDAL 20.787 PROCESSO N°. 23269/2019
ELAINE PINTO LOURENCO 12.926 PROCESSO N°. 23310/2019
ELIZETE DE SOUZA PEREIRA 12.176 PROCESSO N°. 26331/2019
ELZA FLORIDO 13.356 REQUERIMENTO
FLAVIA TATIANA DA SILVA ARAUJO 21.741 PROCESSO N°. 24997/2019
FRANCISCA ANGELA DE FREITAS 18.045 PROCESSO N°. 28344/2019
FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ 12.381 PROCESSO N°. 26336/2019
GERSON MOREIRA RIBEIRO 13.384 REQUERIMENTO
ITAMARA GUERREIRO NASCIMENTO DE MORAES 5.413 PROCESSO N°. 28321/2019
IVONETE MARIA PEREIRA ANDERLE 20.861 PROCESSO N°. 27636/2019
JESSICA DA SILVA RODRIGUES 16.261 PROCESSO N°. 26869/2019
JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO 20.313 PROCESSO N°. 20054/2019
JUSSARA DA SILVA 10.727 PROCESSO N°. 27366/2019
LIDIA MARA GONÇALVES SANTOS 10.881 PROCESSO N°. 26430/2018
LIDIA VENTURA REGIS 13.076 REQUERIMENTO
LUIZ CARLOS GODOY 3.842 PROCESSO N°. 29133/2019
MANOEL BARBOSA DA SILVA 5.687 REQUERIMENTO
MARCIA ALVES VIEIRA 18.026 PROCESSO N°. 25303/2019
MARCOS CORTEZ FILHO 13.095 PROCESSO N°. 29137/2019
MARCOS SANTOS OLIVEIRA 19.019 REQUERIMENTO
MARIA ANGELA SEGANTINI CHEIDA FARIA 12.419 PROCESSO N°. 20061/2019
MARIA APARECIDA ALVES DE FRANCA 16.974 PROCESSO N°. 20434/2019
MARIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO 19.557 REQUERIMENTO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS F DE FREITAS 3.992 PROCESSO N°. 26329/2019
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MARIA APARECIDA POLONIO 14.876 REQUERIMENTO
MARIA DE FATIMA DA SILVA AVIM 13.049 PROCESSO N°. 27079/2019
MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA SANTOS 18.030 PROCESSO N°. 27685/2019
MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS 10.739 PROCESSO N°. 25985/2019
MARIA REBECCA DELLAPE VASCONCELOS 19.334 REQUERIMENTO
MARIA REBECCA DELLAPE VASCONCELOS 19.334 PROCESSO N°. 25705/2019
MARIVALDO COTTA 3.417 REQUERIMENTO
MICHAEL DE JESUS 20.406 PROCESSO N°. 26230/2019
MONICA DE BARROS DAMASCENO 5.460 PROCESSO N°. 29332/2019
NELCINA GOMES PEREIRA 6.006 PROCESSO N°. 15400/2017
NILVA MARIA FERNANDES VIEIRA 12.635 PROCESSO N°. 20850/2019
PATRICIA DE ANDRADE 18.763 PROCESSO N°. 17769/2019
RAIMUNDA ALVES DE LIMA 20.896 PROCESSO N°. 27080/2019
REBECA PIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 14.271 PROCESSO N°. 20056/2019
RODRIGO JOSE DE SOUZA 14.999 PROCESSO N°. 29139/2019
ROMUALDO ALVES DE MELO 6.013 REQUERIMENTO
RONIE ROBERTO CALIXTO DOS SANTOS 14.185 PROCESSO N°. 20065/2019
ROSANA DE CASSIA NUNES STANDE 18.028 PROCESSO N°. 28166/2019
ROSICLER LOPES SIMOES 14.974 REQUERIMENTO
SANDRA REGINA DOS SANTOS PRATA 11.066 REQUERIMENTO
SILVANA MADALENA DA SILVA 13.015 PROCESSO N°. 23266/2019
SILVANA MADALENA DA SILVA 13.015 PROCESSO N°. 26512/2019
SIRLEI IZUMI FUKUSHIMA 13.902 PROCESSO N°. 25219/2019
SUELLEN MARTINS DA SILVA 20.193 PROCESSO N°. 28744/2019
TANIA MARA ASCOLI MASTROENI TAVARES 9.503 REQUERIMENTO
UIARA BARRIONUEVO MONTEIRO 11.123 REQUERIMENTO
VANIA MARA MARTINS 15.888 PROCESSO N°. 25472/2019
VIRGINIA MARIA PAES 11.294 REQUERIMENTO
WELLINGTON RIBEIRO 13.527 PROCESSO N°. 20060/2019
ZELIA MARIA GONÇALVES 10.801 REQUERIMENTO

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 07 de outubro de 2019.
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão: n. 828/2019; Compromisso de Estágio: n. 926/2018; 
CONTRATANTE: Município de Guarujá; Compromissário(a): CAIO SIL-
VA DE SOUZA; Objeto: Rescisão, retroagindo seus efeitos a partir de 
12/09/2019, do Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo 
empregatício, firmado nos termos da Lei n.º 3.539, de 17 de dezem-
bro de 2007 e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; 
Processo Administrativo: n. 29458/942/2019; Data de assinatura: 
26 de setembro de 2019, Guarujá, 07 de outubro de 2019; Mauricio 
C.Gandares; Coordenador III - Gestão de Pessoas - Pront. Nº 16.157. 

DESPACHO
Edital: Tomada de Preços nº. 12/2018
Processo Administrativo: 19253/186070/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO DAS RUAS OR-
LANDO BOTELHO RIBEIRO, ANTONIO PINTO RODRIGUES E ANTONIO 
DA SILVA MELO – SANTA CRUZ DOS NAVEGANTES - NO MUNICÍPIO 
DE GUARUJA.
I - À vista dos elementos informativos constantes do presente processo 
e, em especial, a decisão da Comissão Permanente de Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia, declara DESERTA a presente licitação.
II - Publique-se.

Guarujá, 07 de outubro de 2019.
Polliana Iamonti

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

DESPACHO
Edital: TOMADA DE PREÇO nº. 19/2019
Processo administrativo Nº 1461/26/2019
Objeto: REFORMA DA PRAÇA BNH DA DOW QUÍMICA, LOCALIZADA NA 
RUA LUIZ CARLOS ROMAZZINI, BAIRRO JARDIM CONCEIZÃOZINHA, 
DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, 
ESTADO DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos de Habilitação apresentados ao Edital nº. 
19/2019, na modalidade Tomada de Preços, a Comissão Permanente 
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia decide:
I - HABILITAR a empresa licitante:
• INCREBASE  ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pelo atendi-
mento a todas as exigências editacias.

II - INABILITAR as empresas licitantes:
• VMS DA PAZ – ME, pela falta de atendimento aos seguintes itens 
editalicios: 6.1.4 alíneas b), c), d), d1), d2) e e);
• ENGECOAST ENGENHARIA- ME, pela falta de atendimento aos se-
guintes itens editalicios: 5.5 e 6.1.3;
• JMJM ENGENHARIA LTDA –EPP,  pela falta de atendimento aos 
seguintes itens do edital: 5.5, 6.1.2 alínea d), 6.1.3 e 6.1.4 alínea b);
III - Em ato contínuo fica estabelecido o dia 16 de outubro de 2019, 
às 11 h, na sala de reuniões da Diretoria de Compras e Licitações, no 
Paço Moacir dos Santos Filho/Guarujá/SP, para Sessão Pública de 
Abertura do Envelope nº 02 – Proposta.
IV - Publique-se.

Guarujá, 07 de outubro de 2019.
POLLIANA IAMONTI

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

DESPACHO
Tomada de Preços nº. 12/2019                                
Processo Administrativo: Nº 1462/26/2019
Objeto: REFORMA DA PRAÇA DA JUREIA, S/N, BAIRRO PAE CARÁ, 
DISTRITO DE VICENTE DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, 
ESTADO DE SÃO PAULO.
Após análise dos documentos de Habilitação apresentados ao Edital nº. 
12/2019, na modalidade Tomada de Preços, a Comissão Permanente 
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia decide:
I - HABILITAR a empresa licitante:
• INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, pelo atendi-
mento a todas as exigências editacias.
II - INABILITAR a empresa licitante:
• VMS DA PAZ – ME, pela falta de atendimento aos seguintes itens: 5.5; 
6.1.2; 6.1.4 alíneas b e d1, conforme exigências editalicias.
III - Em ato contínuo fica estabelecido o dia 16 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 
Abertura do Envelope nº 02 – Proposta.
IV - Publique-se.

Guarujá, 07 de outubro de 2019.
POLLIANA IAMONTI

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

DESPACHO
Edital nº.  18/2019 – TOMADA DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10661/942/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE REFORMA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE  
JARDIM DOS PÁSSAROS, SITUADO NA RUA ROUXINOL, NÚMERO 
25, BAIRRO JARDIM DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, 
ESTADO DE SÃO PAULO.
I – Tendo em vista os elementos informativos constantes do presente 
processo ADJUDICO o certame a empresa CONSTRUTORA A. F. CINTRA 
LTDA, que apresentou o valor de R$ 255.648,60 (duzentos e cinquenta 
e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos);
II – Em ato contínuo HOMOLOGO o certame licitatório.
III – Publique-se.

Guarujá, 07 de outubro de 2019
ADILSON LUIZ DE JESUS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
COMUNICADO

Inscrição para Bolsa de Estudo Integral  
FUNDAÇÃO FERNANDO LEE/UNAERP

A Comissão de Bolsa de Estudo, instituída através do Decreto nº 
12.214/2017, comunica o período de inscrição, como segue:
Dias: 23, 24 e 25 de outubro de 2019.
Horário: 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
Local: SEDEL – Av. Santos Dumont, 640 (1º andar), Bairro Santo 
Antonio – Guarujá/SP.
Para a devida inscrição o interessado deverá apresentar Xerox do 
protocolo do Vestibular/Unaerp (realizado em 05/10/2019), Xerox do 

RG, Xerox do CPF e Xerox da Conclusão do Ensino Médio.
Guarujá, 08 de outubro de 2019

Valdiléa Silva de Moraes
COMISSÃO DE BOLSAS

CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20837/3418/2018
OBJETO: Contratação para aquisição de gênero alimentício da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural (chuchu) para 
composição da alimentação escolar junto à Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer, por dispensa de licitação, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Lei Federal nº 11.947, de 
16/07/2009, Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2013 e demais 
normas legais pertinentes em vigor.
I – A vista dos elementos de convicção que instruem o processo lici-
tatório, considerando a decisão da Comissão Especial destinada ao 
direcionamento dos trabalhos para realização da Chamada Pública 
em epígrafe, encarregada de conduzir e julgar o certame, bem como 
a aprovação da amostra apresentada, torno pública a ADJUDICAÇÃO 
do objeto conforme segue:
Item Nome Descrição Qtde Valor Unitário Valor Total

02
Associação dos Produtores Rurais da 

Microbacia Hidrográfica do Rio Branco, 
pescadores artesanais, aquicultores e 

indígenas de Itanhaém e região.
Chuchu 10.000 kg

R$ 3,18 
(três reais e dezoito 

centavos)

R$ 31.800,00 
(trinta e um mil e 
oitocentos reais) 

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

Guarujá, 07 de outubro de 2019.
RENATO MARCELO PIETROPAOLO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

EDITAL Nº 05/2019 - SEDEL
MATRÍCULA ANTECIPADA/2020

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, de acordo com a 
Resolução SE Nº 40 de 23/08/2019, estabelece critérios e procedi-
mentos para a implementação do Programa de Matrícula Antecipada/
Chamada Escolar/2020, os pais ou responsáveis têm de 1º a 31/10/19 
para procurar escolas públicas e efetuar inscrições de seus filhos 
que estejam fora da rede publica (Escolas Estaduais e Municipais).
O objetivo da matrícula antecipada é, justamente, dar oportunidade 
para que todos consigam se matricular na escola pública.
A matrícula antecipada é destinada somente aos estudantes que estão 
fora da rede pública, tanto os ingressantes no Ensino Fundamental (1º 
Ano), como os que cursarão os demais anos, inclusive a EJA. Os que 
já estão matriculados em escolas públicas (estaduais ou municipais) 
neste ano, não precisam se cadastrar. Eles darão continuidade aos 
estudos na rede pública automaticamente.
A matrícula antecipada é válida para crianças a partir de 6 anos 
completos ou a completar até 31/03/2020.
No período de inscrição, podem se cadastrar todos aqueles que em 
2019 não frequentaram a rede pública e que desejam ingressar em 
qualquer ano do Ensino Fundamental, inclusive na EJA. Caso não 
seja possível efetuar a inscrição até a data prevista, os interessados 
terão novas oportunidades, porém, precisarão aguardar o cronograma 
previsto pela “Secretaria de Educação, Esporte e Lazer” e pelo Estado 
de São Paulo.
É recomendável que o candidato (EJA), se maior de idade, ou respon-
sável tenha em mãos os documentos de identificação do aluno, como 
certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência. Os 
documentos são importantes para que a inscrição seja efetuada, pois 
garantem o preenchimento correto da ficha de cadastro.
Ingressantes no Ensino Fundamental que não frequentaram a Educação 
Infantil em 2019 e também alunos que tenham parado os estudos 
sem concluir o Ensino Fundamental e desejam voltar à rede pública 
em 2020 devem se inscrever.
O compromisso do Governo Estadual e Municipal é garantir vaga para 
todos os alunos. Não é garantindo que o aluno estude onde sua inscri-
ção foi feita. É possível que o número de vagas de uma determinada 
escola seja menor do que o número de alunos que se inscreveram nela. 
O excedente será direcionado para outra escola da região, de acordo 
com a proximidade do endereço. O importante é que os responsáveis 
pela vaga sempre deixem os dados atualizados, principalmente o 
comprovante de residência e o telefone, comparecendo na Escola 
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para sua atualização, sempre que forem alterados.
Todos os alunos inscritos terão vagas garantidas em escolas da rede 
pública (estadual ou municipal), ou seja, ninguém ficará sem estudar.
Os ingressantes que não frequentaram a rede pública de ensino devem 
verificar o resultado da matrícula para o ano letivo 2020 na unidade 
que fez a inscrição a partir de 28 de novembro de 2019.
Estas informações são alinhadas com a Resolução Estadual n.º 40 de 
23/08/2019 e seu cronograma poderá sofrer alterações.

Guarujá, 26 de Setembro de 2019.
Gilda Maria Bressan dos Santos

Diretoria de Planejamento e Vida Escolar
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

EDITAL Nº 06/2019 – SEDEL
Matrícula e Rematrícula na Educação Infantil

Dispõe sobre as diretrizes de matrículas para o ano letivo de 2020 
nas Unidades Municipais e Conveniadas que oferecem atendimento 
de Educação Infantil. 
A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, no uso de suas 
atribuições legais, torna públicas as diretrizes referentes à matrícula 
para o ano letivo de 2020, nas unidades que oferecem Educação Infantil 
(Pré-Escola) para crianças de 04 a 05 anos e 11 meses.
1-Da Fundamentação Legal:
- Constituição Federal/88, EC 53/06, EC 59/09;
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9394/96;
- Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente;
- Lei 11700 de 13/06/08 que dispõe sobre a garantia de vaga na escola 
pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de 
sua residência a toda criança a partir de 04 anos;
- Lei 12796 de 04/04/13 que estabelece a obrigatoriedade ao aten-
dimento na Educação Infantil;
- Lei 2546/97 que cria o Conselho Municipal de Educação;
- Decreto Nº 7492 DE 02/06/11 que institui o Plano Brasil Sem Miséria;
- Resolução CNE/CEB Nº 05/2009, ficam estabelecidas as diretrizes 
de matrícula para Educação Infantil/Ano Letivo 2020.
- Deliberação CEE 166/2019, Indicação CEE 173/2019 e o Parecer 
CEE 137/2019, que regulamentam o corte etário para ingresso na 
Educação Infantil/ Pré-Escola.
2-Da Apresentação:
- A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.
- A Educação Infantil será oferecida em:
a) Creches, para crianças de 04 meses até 03 anos e 11 meses;
b) Pré-Escola para crianças de 04 a 05 anos e 11 meses. 
3 - Dos Objetivos:
- Este Edital tem por objetivo geral orientar a matrícula das crianças 
nas unidades municipais de ensino de Guarujá.
- Destaca-se que deverá ser assegurado o direito da criança ao Ensino 
Fundamental, em idade própria, respeitada a idade de ingresso estabe-
lecida nos respectivos sistemas de ensino, sendo 06 anos completos 
ou a completar até 31 de março de 2020.
- Ampliar o acesso da população em situação de extrema vulnerabili-
dade aos serviços públicos.
3.1 - Os objetivos específicos são:
- Divulgar este edital à direção das unidades, aos pais ou responsáveis 
legais e a toda comunidade para fins de matrícula do público alvo da 
Educação Infantil (Pré-Escola);
- Realizar matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as 
disposições legais;
- Realizar a matrícula, sempre que houver vagas, de crianças transferidas;
- Cadastrar e atualizar os dados na Secretaria Escolar Digital – SED;
- Informar à família da responsabilidade de atualizar os dados da ficha 
cadastral e/ou matrícula a cada mudança de endereço residencial, 
telefone, local de trabalho. No mês de setembro, ficam as famílias res-
ponsáveis em atualizar todas as informações, preenchendo novamente 
a ficha cadastral na Unidade Escolar onde a criança está estudando. 
A geolocalização de todos os alunos na Plataforma SED, de acordo 
com o comprovante de residência apresentado, é obrigatória. O Sis-
tema SED é o Programa de Matrículas do Estado de São Paulo e está 

com a nova funcionalidade de matricula automatizada para o Ensino 
Fundamental, o qual disponibilizará a vaga automática de acordo com 
o endereço cadastrado do aluno; 
- Efetuar a matrícula de crianças com deficiência.
4- Dos Critérios para Matrícula:
a) Creches de 04 meses a 03 anos e 11 meses:
- Crianças cadastradas na Unidade conforme determina a Lei 4.020/13 
e o Termo de Ajustamento de conduta – TAC, assinado entre a Prefeitura 
Municipal de Guarujá e o Ministério Público do Estado de São Paulo, 
seguindo cronograma específico para atendimento da lista de espera 
oficial, publicada no site da Prefeitura;
- Crianças cuja família é beneficiária do Programa Bolsa Família;
- Crianças que se encontrem em situação de risco social e pessoal, 
sendo avaliadas pela Comissão de Vulnerabilidade Social;
- Crianças cujos pais estejam trabalhando e apresentem a menor 
renda familiar;
b) Pré-Escola de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses:
As unidades municipais abrirão vagas para crianças de 04 e 05 anos 
e 11 meses, atendendo toda a demanda manifesta.
5 - Da frequência: 
- O aluno da educação infantil deve registrar frequência de, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) do total de horas letivas, conforme legislação 
vigente. O controle de frequência deve ser realizado pela unidade de 
educação infantil.
5.1 – Comparecimento:
- Comunicar por escrito, no ato da matrícula, ao responsável pela 
criança, que as ausências a partir de 05 (cinco) dias consecutivos 
devem ser justificadas; 
- A Escola deverá Entrar em contato com o responsável legal para 
esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecutivos de ausência sem 
justificativa;
5.2 – Afastamentos:
- O afastamento da criança motivado por situações particulares poderá 
ser concedido pela unidade, com prazo limite de até 30 (trinta) dias, 
devendo ser comunicado pela família com antecedência e por escrito.
- Em caso de afastamento da criança para tratar da saúde, fica res-
guardada a vaga, desde que o atestado seja apresentado até o quinto 
dia de ausência à direção da unidade.
5.3 – NCOM:
- Na hipótese do aluno não comparecer às aulas no período de 15 
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo 
imediatamente subseqüente ao do registro de sua matrícula, sem 
apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o 
lançamento de “Não-Comparecimento” (N.COM) na SED, de forma a 
liberar a vaga.
6 - Da Composição e Organização das Turmas:
- As turmas serão organizadas considerando-se a idade das crianças. As 
turmas mistas só serão permitidas mediante autorização da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
- O número de crianças poderá variar considerando as dimensões de 
espaço físico e avaliação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer, assegurada a qualidade do atendimento.
7 - Da documentação:
- A Gestão Escolar é responsável pela regularidade da documentação 
das crianças matriculadas, cabendo-lhe também a constante atualização 
dos registros na ficha cadastral do prontuário do aluno e na Secretaria 
Escolar Digital - SED.
- Em toda a documentação escolar da criança, deverá ser registrado 
o seu nome completo, sem abreviações.
- Será nula de qualquer efeito, a matrícula que for realizada com apre-
sentação de documentação falsa ou adulterada, ficando o responsável 
passível das penas que a lei determinar.
- A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou responsável legal 
pela criança.
a) No ato da matrícula, é indispensável à apresentação exigida, con-
forme segue:
- Certidão de nascimento (cópia simples) e original do aluno;
- CPF do estudante (desde 2016 as certidões de nascimento já possuem 
o número de CPF; o Sistema de Matrícula do Estado de São Paulo e o 
Censo Escolar solicitam este dado; não é um documento obrigatório 
para o ato da matrícula, porém o responsável deverá se comprometer 
a levar o CPF do aluno no decorrer do ano para não comprometer a 
vida escolar do mesmo no futuro);

- RG e CPF dos pais ou responsáveis;
- Comprovante de residência no município do Guarujá em nome do 
responsável (apresentar cópia de qualquer um dos seguintes docu-
mentos: conta de luz, telefone, contrato de aluguel, carnê de IPTU ou 
outros documentos emitidos por órgãos oficiais, declaração conforme 
Lei 7115/83);
- Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude 
para as crianças que convivem com o responsável legal;
- Carteira de vacinação atualizada ou comprovante de vacinação (Lei 
4631);
- E-mail e telefone do responsável legal. Quando o aluno estiver no 
ensino fundamental, o responsável legal poderá efetivar a rematrícula, 
portanto estas informações são necessárias para cadastro e acesso 
dos mesmos ao Sistema de Matrículas do Estado de São Paulo, a 
Secretaria Escolar Digital – SED;
- Beneficiário de Bolsa Família, deve apresentar comprovante;
- As suspeitas de fraudes nas declarações e documentos apresentados 
para fins de matrícula serão encaminhadas ao Ministério Público da 
Comarca de Guarujá.;
8 - Do Cronograma:
- Rematrícula de 16/10/19 a 18/10/19 para crianças em continuidade 
de estudos na mesma Unidade que irão para o Infantil V em 2020 e 
das que estão em Infantil III e irão para o Infantil IV na mesma Unidade;
- Matrículas de 21/10/19 a 25/10/19 para alunos em continuidade na 
rede pública, tendo em vista que a Unidade não oferece a série/etapa 
seguinte para 2020 (estão saindo do Infantil III e irão para o Infantil IV 
e das que estão saindo do Infantil IV e irão para o Infantil V em 2020);
- Matrículas de 29/10/19 a 01/11/19 para quem está fora da rede 
pública, considerando crianças nascidas de 01/04/14 a 31/03/15 
para o Infantil V e de 01/04/15 a 31/03/16 para o Infantil IV. 
9 - Das Transferências:
- Para Pré-Escola, no decorrer do ano letivo de 2020, as transferências 
ficam condicionadas à existência de vagas.
- Transferências em Creches serão solicitadas no final do ano e, após 
análise, atendidas conforme a disponibilidade de vaga para o ano 
letivo seguinte, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. 
10 - Das Disposições Gerais:
- Ficam impedidas as matrículas em mais de uma unidade escolar;
- A realização da matrícula e a freqüência da criança nas unidades de 
ensino municipais não poderão ser vinculadas à exigência de qualquer 
tipo de cobrança financeira ou imposição de condições relativas ao 
material escolar, uniforme, ou equivalente;
- É responsabilidade do Gestor Escolar, cadastrar e manter atualizados 
os dados dos alunos na Secretaria Escolar Digital - SED;
- As informações constantes nas declarações das famílias ou respon-
sáveis legais serão de inteira responsabilidade dos signatários e, caso 
sejam inverídicas, os mesmos poderão responder de acordo com a 
legislação vigente.
11 – Considerações finais:
- Todo o cronograma de matrícula/rematrícula antecipada para o 
ano letivo seguinte é alinhado com a Resolução Estadual n.º 40 de 
23/08/2019 e seu cronograma pode sofrer alterações futuras.

Guarujá, 26 de setembro de 2019.
Gilda Maria Bressan dos Santos

Diretoria de Planejamento e Vida Escolar
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

EDITAL N° 07/2019 – SEDEL
REMATRÍCULA

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, no uso das suas 
atribuições legais, comunica aos senhores pais ou responsáveis legais 
pelos alunos matriculados nas escolas municipais em 2019, que 
deverão comparecer na unidade escolar para efetuar as rematrículas 
para o ano letivo de 2020, no horário das 9h às 12h e das 14h às 
17h, de acordo com o cronograma abaixo:
1- Rematrícula: Ensino Fundamental
- 1º e 2º Anos: ......................................................16/10/19
- 3º e 4º Anos:.......................................................17/10/19
- 6º Anos:..............................................................18/10/19
- 7º e 8º Anos: ......................................................21/10/19
Os pais ou responsáveis que não puderem comparecer nas datas acima 
discriminadas, poderão rematricular seus filhos no dia 22/10/19.
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- 5º Anos: ............................................................02/12/2019
Os pais ou responsáveis que não puderem comparecer na data de 
02/12, poderão rematricular seus filhos no dia 03/12/19.
Inscrição por deslocamento no Ensino Fundamental de 29/11/19 
a 05/12/2019.
Transferências para o Ensino Fundamental acontecem somente após 
o início do ano letivo de 2020. 
2- Rematrícula na Educação Infantil, modalidade Pré Escola:
De 16/10/19 a 18/10/19, para alunos em continuidade na mesma 
Unidade Escolar.
3 - Rematrícula na Educação Infantil, modalidade Creche (Regida pelo 
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC):
De 16/10/19 a 25/10/2019.
4 – Todo o edital de rematrícula é alinhado com a Resolução Estadual 
n.º 40 de 23/08/2019 e seu cronograma pode sofrer alterações.
OBSERVAÇÃO: O não comparecimento do pai ou o responsável legal nos 
períodos acima estipulados implicará na desistência da vaga escolar.

Guarujá, 26 de setembro de 2019.
Gilda Maria Bressan dos Santos

Diretoria de Planejamento e Vida Escolar
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

CULTURA

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO: 3432/144547/2019
TERMO DE FOMENTO: 
EMENDA IMPOSITIVA: 58/2019
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONVENENTE: CÍRCULO DE INTEGRAÇÃO RODA DANÇANTE
CNPJ: 10.629.852/0001-04
OBJETO:   Promover oficinas de Baby Ballet, Pré Ballet, Baby Jazz e 
Teatro Infantil para crianças dos 3 aos 7 anos, ambos os sexos, caren-
tes e que vivem em situação de vulnerabilidade social dos Bairros da 
Enseada: Barreira de João Guarda, Cidade Atlântica I e II, Cantagalo, 
Vila Baiana, Pedreira, Areião, Vila Rã, Maré Mansa, e comunidades 
carentes na cidade de Guarujá através do Projeto Primeiros Passos.
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
VALOR: R$ 30.000,00
DOTAÇÃO: 09.01.00.13.392.1006.2.073.3.3.50.43.00 (20190180)
EMENDA IMPOSITIVA 58/2019 Orçamento 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29 e art. 31, Inciso II da Lei Federal nº 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: A celebração do Termo de Fomento em 
epígrafe justifica-se ser realizada sem chamamento público, visto que 
os recursos são provenientes de Emenda Parlamentar nº 58/2019, 
constante na Lei Orçamentária do exercício de 2019, em conformidade 
ao disposto no art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.109/14, 
alterada pela Lei nº 13.204/15. 
Na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/14, fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser 
apresentada na Secretaria Municipal de Cultura, endereçada ao Sr. 
Secretário Municipal de Cultura.

Guarujá, 7 de outubro de 2019.
Marcelo Feliciano Nicolau

Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO: 3433/144547/2019
TERMO DE FOMENTO: 
EMENDA IMPOSITIVA: 070
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONVENENTE:  CÍRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANÇANTE
CNPJ: 10.629.852/0001-04
OBJETO:  Promover o processo de criação do Espetáculo Ballet na 
Praça a fim de levar o acesso à cultura de maneira gratuita, deixando-a 
ao alcance de todos, atuando na formação de público para o mundo 
da dança, ballet clássico, dança contemporânea, dança flamenca, 
jazz, sapateado através da apresentação de 5 espetáculos com 14 
coreografias, que ocorrerão nas Praças Horácio Lafer, 14 Bis, Mário 
Covas, Praça do Povo e Praça das Bandeiras.
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.

VALOR: R$ 36.000,00
DOTAÇÃO: 09.01.00.13.392.1006.2.073.3.3.50.43.00 (20190180). 
EMENDA IMPOSITIVA 070 Orçamento 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29 e art. 31, Inciso II da Lei Federal nº 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: A celebração do Termo de Fomento em 
epígrafe justifica-se ser realizada sem chamamento público, visto que 
os recursos são provenientes de Emenda Parlamentar nº 070/2019, 
constante na Lei Orçamentária do exercício de 2019, em conformidade 
ao disposto no art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.109/14, 
alterada pela Lei nº 13.204/15.
Na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/14, fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser 
apresentada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guarujá, 
endereçada ao Sr. Secretário Municipal de Cultura.

Guarujá, 7 de outubro de 2019.
Marcelo Feliciano Nicolau

Secretário Municipal de Cultura

FINANÇAS
Edital nº 107/2019 – 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 Cicera Braz Ferreira Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 1-0146-009-017 26774/222102/2019

2
Gianpaolo Matarazzo
proc: Com.Esp.Est.Impl.
Prog.Meu Endereço 
Certo

Vistorias de áreas 
clandestinas

Ciência dos 
cálculos 3-0742-011-000 16332/172136/2017

3 Diretoria de Gestão 
Tributária Memorando Memorando nº 

26/18 6-0249-004-000 10091/146412/2018

4 Gilson Leite Lima Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 3-0135-004-034 28449/139026/2019

5 João Alves da Silva Concessão de Desc. 
Feira Livre

Ciência do 
Indeferimento 2-0161-024-000 20538/151786/2019

6 José Inácio da Silva Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 3-0731-002-000 26363/224265/2019

7 Maria Cleonice da Silva Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 0-0067-010-026 11711/227375/2019

8 Maria Zuleide da Silva 
Borges Isenção de IPTU Ciência da 6ª e/e 

e carnê 2-0260-010-000 35782/204034/2018

9 Pedro José da Silva Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 6-0547-064-163 33209/180539/2018

10
Marcio da Cruz
proc: Procuradoria 
Geral do Município

Ofício Atualização 
cadastral 1-0046-005-000 19433/174401/2019

11 Recanto Stella Maris Imunidade Ciência do 
Indeferimento 3-0138-023-074 26404/189141/2019

12 Teresa Rahtz Isenção de IPTU Ciência do 
Indeferimento 3-0138-023-074 26404/189141/2019

13 Thais Helena Ramos 
da Silva Isenção de IPTU Ciência do 

Indeferimento 1-0111-024-000 28229/161232/2019

14 Valneide Chaves da 
França Isenção de IPTU Ciência do 

Indeferimento 1-0128-003-024 19469/183831/2019

      
Guarujá, 05 de outubro de 2019.

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário de Finanças 

Manoel Ferreti Filho 
   Diretor de Gestão Tributária  

Rosana de Jesus Santos
Coordenador III – IPTU

COMUNICADO – FINANÇAS Nº 40/2019
Considerando o disposto no caput do artigo 5º da Lei Federal nº 
8.666/93 que dispõe sobre a obrigatoriedade de obediência, para 
cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades;
Considerando o acatamento ao Princípio Constitucional da Continuidade 
nos Serviços Públicos no que se diz respeito ao fornecimento de bens 
e prestação de serviços essenciais a população, ou seja, de relevante 
interesse público, indispensáveis a coletividade;
Considerando que o motivo trazido pela respectiva Secretaria de 
Finanças reveste-se de justificativa para proceder-se a alteração a 
Ordem Cronológica de Pagamentos (OCP), face à relevância dos ser-
viços prestados;
Considerando que haverá a suspensão dos serviços realizados pela em-
presa destacada abaixo, em relevância ao artigo 78º XV da lei já citada.

A Secretaria de Finanças comunica, na forma do que preceitua a le-
gislação em vigor, autoriza a quebra de cronologia para o pagamento 
à empresa S.H. Informática Ltda, no valor total de R$ 116.298,41, 
referente à nota fiscal 108086, do processo 19947/2019

Guarujá, 07 de outubro de 2019.
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças

DEFESA E CONVIVÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, através da 
Diretoria de Trânsito e Transporte Público, nos termos da Resolu-
ção n° 001/2018 – GAB SEDECON publicada em Diário Oficial do 
Município de 25 de julho de 2018, COMUNICA que no dia 09 de 
Outubro de 2019, a via: Rua Calixto Daige  – Bairro Jardim San-
to Antônio – estará bloqueada ao tráfego de veículos das 07:30 
às 16:30; tudo conforme decidido no processo administrativo nº 
29531/2019.

Guarujá, 04 de Outubro de 2019.
Levi Rios de Souza

Diretor Interino de Trânsito

ADVOCACIA GERAL
COORDENADORIA DE SINDICÂNCIA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processo Administrativo Disciplinar n.º: 4797/2018
Advogados:
Dr. João Luiz Barreto Passos – OAB/SP nº 287.865
Dra. Nathalia de Freitas Melo – OAB/SP nº 202.858
Processada: 
M. C. Dos S.  - prontuário nº 18.155
De ordem do Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 2-A, ficam os advogados acima indicados, INTIMADOS 
para a audiência de oitiva das testemunhas da Administração, que 
será realizada no dia 30/10/2019 às 14h00min, na Coordenadoria 
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, situada à Rua 
Azuil Loureiro, 691, 3º andar, Santa Rosa, Guarujá-SP.

Naiara Cicconi Bianchi 
Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 2-A

Processo Administrativo Disciplinar nº.  7.485/171503/2015
Defensores: Dr. André Figueiras Noschese Guerato, OAB/SP nº 147.963
Drª.  Fátima Ali Khalil,   OAB/SP nº 383.276
Drª. Soraia Silvia Fernandez Prado,  OAB/SP nº 198.868
Drª. Tereza Ferreira Alves Novaes,  OAB/SP nº 332.333
Drª. Kátia Borges Varjão,  OAB/SP nº 307.722
Processado: P.P.J.F, prontuário n° 11.832
VÁLTER SUMAN, Prefeito do Guarujá, no uso de suas atribuições le-
gais, faz publicar a sua decisão proferida às folhas 204, do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º  7.485/171503/2015, acolhendo o 
Relatório Final de folhas 195/203 e manifestação do Sr. Advogado 
Geral do Município, exarada às folhas 131/131-v, determinando o 
ARQUIVAMENTO dos autos em epígrafe, em virtude da ocorrência do 
instituto da prescrição, à luz do artigo 598, II da Lei Complementar 
Municipal nº 135/2012.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº. 25.663/942/2015
Defensor: Dr. Jair de Campos Dias  OAB/SP nº 167.586
Processados: A.S.M,  prontuário nº 14.622
G.A.N, prontuáro nº 20.730
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas 
atribuições legais, faz publicar a sua decisão proferida, no ver-
so das folhas 232, do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
25.663/942/2015,  acolhendo o Relatório Final de fls. 172/176 
e parecer do Sr. Advogado Geral do Município (fls. 178), determi-
nando o ARQUIVAMENTO dos autos em epígrafe, em virtude da 
ocorrência do instituto da prescrição.

VÁLTER SUMAN
Prefeito
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Processo Administrativo Disciplinar nº. 28.694/137739/2015
Defensora: Dr. Agnes Waleska Gomes Klaesener,  OAB/SP nº 398.671
Processado: D.O.L, prontuário n° 10.908
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas atribui-
ções legais, faz publicar a sua decisão proferida, no verso das folhas 
232, do Processo Administrativo Disciplinar n.º 28.694/137739/2015,  
acolhendo o Relatório Final de fls. 266/277 e parecer do Sr. Advogado 
Geral do Município (fls. 232 e 232-v), determinando o ARQUIVAMENTO 
dos autos em epígrafe.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº 15.751/137739/2012
Defensores: Dr. Paulo Fernando Fordellone, OAB/SP nº 114.870
Dra. Karolina Nicole Camargo, OAB/SP nº  383.539
Dr. Claudio Cristovão da Silva, OAB/SP nº 274.011
Dra. Thamires Borges Outor, OAB/SP nº 340.505 
Processada: D.M.F.D.S, prontuário nº 14.822
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas atri-
buições legais, faz publicar a sua decisão proferida no verso da folha 
181, do Processo Administrativo Disciplinar nº 15.751/137739/2012, 
acolhendo o Relatório Final de fls. 171/180 e parecer do Sr. Advogado 
Geral do Município (fls. 182), pela ABSOLVIÇÃO da servidora processada, 
determinando o ARQUIVAMENTO dos autos em epígrafe.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº  12.560/942/2015
Defensor: Dr. Jair de Campos Dias, OAB/SP nº 167.586
Processada: M.N.F., prontuário nº 14.972
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas atri-
buições legais, faz publicar a sua decisão proferida às folhas 100, do 
Processo Administrativo Disciplinar nº  12.560/942/2015, acolhendo 
o Relatório Final de folhas 95/99 e parecer do Sr. Advogado Geral do 
Município, determinando a aplicação da penalidade de DEMISSÃO à 
servidora processada, com fundamento no artigo 453, alínea “i” c/c 
artigo 450 inciso IV, § 4º, letra ‘d’ da Lei Complementar Municipal nº 
135/2012.

VÁLTER SUMAN
Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº. 19.612/171503/2015
Defensores: Dr. Júlio César Gonçalves, OAB/SP  179.407
Dr. Paulo Fernando Fordellone, OAB/SP 114.870
Drª Thamires Borges Outor,  OAB/SP 340.505
Drª Karolina Nicole Camargo,  OAB/SP 383.53
Processado: R.A.O, Prontuário n° 12.365
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de suas atri-
buições legais, faz publicar a sua decisão proferida às folhas 372, do 
Processo Administrativo Disciplinar n.º 19.612/171503/2015, aco-
lhendo a manifestação exarada pelo Sr. Advogado Geral do Município, 
em folhas 318 - verso, conhecendo do RECURSO impetrado,  para 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, em virtude das razões e fundamentos 
articulados, mantendo-se incólume a r. decisão de folhas 354 (pela 
aplicação da penalidade de SUSPENSÃO por 10(dez) dias, conforme o 
disposto no § 1º do artigo 458 da Lei Complementar  nº   135/2012, 
por infringência aos preceitos do artigo 439,  VII, “b” e VIII, do mesmo 
diploma legal).

VÁLTER SUMAN
Prefeito

TURISMO

PORTARIA Nº 01/2019
O Secretário Municipal de Turismo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
suas alterações posteriores e o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 
2016, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil;
Considerando o Decreto nº 11.947, de 22 de setembro de 2016, que 
institui o Regulamento das Organizações da Sociedade Civil, destina-

do a estabelecer regras, parâmetros e critérios para os Termos de 
Colaboração, de Fomento e/ou de Acordos de Cooperação perante a 
Administração Pública Municipal;
Considerando a abertura do processo administrativo nº 
7748/125915/2019 para a realização de Chamamento Público nº 
01/2019 que terá por objeto a seleção de Organização de Sociedade 
Civil (OSC) para a celebração de Parceria com a Prefeitura Municipal de 
Guarujá, por meio de Termo de Colaboração, objetivando a  realização 
de promoção e divulgação do Município de Guarujá como destino 
turístico para lazer, negócios e eventos, que comporte a realização 
de eventos corporativos regionais, nacionais ou internacionais, assim 
como a capacitação de mão de obra para atuação no trade turístico.
Considerando que os atos normativos acima descritos determinam 
a instauração de uma Comissão de Seleção destinada a selecionar 
as entidades de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 
Chamamento.

R E S O L V E:
Art. 1º  Instituir Comissão de Seleção que terá como competência a 
análise e o julgamento do Chamamento Público nº 01/2019, objeto 
do processo administrativo nº 7748/125915/2019, respeitadas as 
condições e critérios de seleção estabelecidos no respectivo Edital 
de Chamamento.
Art. 2º A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será 
composta pelos seguintes membros:
Titulares:
• Elizabeth Jorge Piasenti – Pront. 11.170
• Adriana Alvarenga de Souza – Pront. 13.741
• Áurea do Amaral Penteado de Jesus  – Pront. 7.494.
• Artur Nicanor Pereira de Castro – Pront. 12.308
• Thiago Baraçal - Pront. 21.670
Art. 3º O membro da comissão de seleção ora constituída deverá 
se declarar impedido de participar do processo de seleção quando 
verificar que:
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, coope-
rado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da 
sociedade civil participante do chamamento público, ou
II – sua atuação no processo de seleção configura conflito de interesse, 
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.
§ 1º  A declaração de impedimento de membro da comissão de sele-
ção não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração 
de parceria entre a organização da sociedade civil e o órgão público.
§ 2º Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro suplente nomeado através do presente ato, a 
fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
Art. 4º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse Colegiado.
Art. 5º A  nomeação dos membros Comissão de Seleção terá vigência 
a contar da publicação da presente portaria até o término do Chama-
mento Público nº 01/2019, de que trata o processo administrativo 
7748/125915/2018, momento esse em que a presente portaria será 
automaticamente revogada, independentemente de novo ato.
Art. 6º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Marcelo Feliciano Nicolau
Secretário Municipal de Turismo

  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019-SETUR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCERIA  
COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA A EXECUÇÃO 
DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE GUARUJÁ COMO DESTINO TURÍSTICO DE LAZER, NEGÓCIOS E 
EVENTOS QUE COMPORTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CORPORA-
TIVOS REGIONAIS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, ASSIM COMO 
A CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAÇÃO NO TRADE TU-
RÍSTICO,  EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 13.019/2014 E 
ALTERAÇÕES ATRAVÉS DA LEI 13.204/2015  E DECRETO MUNICIPAL 
Nº. 11.947/2016.
1. PREÂMBULO
O Município de Guarujá, através da Secretaria Municipal de Turismo, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberto neste Município, o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 SETUR, 

de acordo com o que determina a Lei nº 13.019/2014, 13.204/2015, 
bem como o Decreto Municipal nº 11.947/2017, aplicando-se subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, na 
presença da Comissão de Seleção designada pela Portaria SETUR nº 
01/2019 e as cláusulas e condições deste Edital, para firmar TERMO 
DE COLABORAÇÃO, com Organização da Sociedade Civil:
1.1. Os interessados deverão protocolar os envelopes com as propostas 
na Secretaria de Turismo, contendo ofício endereçado à Comissão de 
Seleção, com a referência Edital de Chamamento nº 01/2019, com 
identificação da OSC proponente, indicando nome, endereço completo, 
CNPJ, número de telefone comercial da entidade, nome da pessoa para 
contato pessoal e respectivo endereço eletrônico, plano de trabalho e 
anexos, assim como uma cópia em versão digital (CD ou pen drive), 
no formato PDF, impreterivelmente nos prazos abaixo delimitados:
DATA DO INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/10/2019
DATA DO TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/11/2019
HORÁRIO: 9:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h 
LOCAL: Secretaria de Turismo - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 
723 – Pitangueiras – Guarujá/SP.
1.2 Para fins deste edital, os prazos se iniciam e expiram exclusivamente 
em dia útil, conforme calendário de funcionamento da administração 
pública.
1.3 Para os fins deste edital, na contagem dos prazos, exclui-se o dia 
do início e inclui-se o dia do vencimento.
1.4 O presente edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta 
e impressão no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Guarujá.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL / JUSTIFICATIVA
2.1 Conforme preceitua a Lei Maior do Município, cabe ao Município de 
Guarujá promover e incentivar o Turismo local como fator de desen-
volvimento social e econômico, bem como garantir o pleno exercício 
de atividades artísticas e culturais, proporcionando, ainda, meios de 
lazer sadio a toda a população, senão vejamos in verbis:
“Art. 10 Compete ao município, no exercício de sua autonomia, legislar 
e prover a tudo quanto respeite ao interesse local, tendo como objetivo 
o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem 
estar de seus habitantes, cabendo-lhe, privativamente entre outras, 
as seguintes atribuições: 
(...) XXIV - promover e incentivar o turismo local, como fator de desen-
volvimento social e econômico;
(…) 
Art. 173 O Município promoverá e incentivará o turismo como fator 
de desenvolvimento social e econômico.”
Tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 4004/2013, que insti-
tui a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Guarujá, em 
específico no que se refere à Seção VII desta, em seu artigo 20, que 
trata das atribuições da Secretaria Municipal de Turismo,
“I - Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Turismo, visando 
sua diversificação e integrando suas potencialidades e oportunidades 
à melhoria da qualidade de vida de sua população, em consonância 
com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
II - Promover a estruturação e organização da cadeia produtivas do 
turismo, a fim de focalizar e articular os esforços públicos e privados 
no desenvolvimento e diversificação do turismo no Município, em 
consonância com a estratégia de desenvolvimento econômico de 
longo prazo do Município; (...)
VI - Fomentar a formulação e promoção de atividades e pacotes turísti-
cos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, propondo estímulos 
às iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento e diversificação 
das atividades turísticas, em consonância com a estratégia de desen-
volvimento econômico de longo prazo do Município;
VII - Zelar pela inclusão do Município nos programas estaduais e 
federais de promoção e marketing do turismo, nos âmbitos nacional 
e internacional, a fim de consolidar a imagem de Guarujá como um 
destino turístico de alta qualidade para os visitantes e com potencia-
lidades para a realização de novos negócios;(...)
IX - Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema integral de 
informação referente à estrutura e comportamento do setor turístico 
do Município; (…)
XVI - Realizar ações de captação de recursos que permitam a via-
bilização do financiamento dos programas e ações dentro de sua 
competência; (...)”
Faz-se relevante ressaltar que o Município de Guarujá tem vocação 
turística incontestável, não somente pelas belíssimas praias, mas 
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também pelos recursos culturais, arquitetônicos e de lazer que possui 
em seu território.
A fomentação do Turismo é uma conquista de Guarujá, de importância 
econômica e social, que lhe proporciona uma das vitais fontes de 
arrecadação e desenvolvimento, compondo um quadro altamente 
positivo na cidade.
Cabe frisar que a atividade turística é considerada de suma importân-
cia para o Município, sendo realizado trabalho conjunto entre o Poder 
Público, a comunidade e a sociedade civil organizada para promover e 
organizar a cidade, receber, orientar e hospedar os turistas e visitantes 
respeitando o mais alto padrão de qualidade, investindo-se em ativida-
des de lazer, recreação e cultura, bem como em eventos que possam 
contribuir para o crescimento econômico da cidade.
A sustentabilidade econômica da cidade de Guarujá é baseada, além 
do porto, da indústria, da pesca, do comércio e dos serviços, significa-
tivamente no turismo principalmente na Temporada de Verão.
Guarujá por ser uma estância turística e ainda considerado como eixo 
estratégico de desenvolvimento socioeconômico e cultural com caráter 
sustentável, onde visa com seus atrativos naturais e sua vocação 
turística, promover e garantir a geração de emprego, bem como a 
adequada distribuição de renda no Município, e ainda de forma proativa, 
promover a participação efetiva da sociedade em geral, fomentando a 
cadeia produtiva em prol do desenvolvimento de nossa cidade, tendo 
conhecimento das características que permeiam as atividades turísticas 
desenvolvidas neste Município, traz a tona a necessidade de se com-
bater a sazonalidade e ainda o fortalecimento da sua vocação natural.
Sendo o turismo o principal e potencialmente o maior captador de 
recursos corporativos, promotor e divulgador do Município de Guarujá, 
não só como destino turístico para o lazer, mas também como um ramo 
de negócios e de eventos, sente-se a necessidade preeminente de que 
seja preenchida esta lacuna, através de contratação, parceria ou qualquer 
outro meio legal de vínculo colaborativo, com entidade especializada e 
que possa contribuir amplamente com as ações voltadas ao fomento 
turístico do Município, sendo esta união de esforços entre Município e 
entidade fundamental para nossos interesses e metas futuras.
Promover a visibilidade de nosso Município, de forma regional, nacional 
e internacionalmente, é uma meta que deve ser atingida constantemente 
em qualquer gestão, e a manutenção desta meta é extremamente 
necessária para pulverização diuturna de sua infraestrutura turística, 
seus empreendimentos e prestadores de serviços.
Através desta parceria colaborativa, torna-se viável a inserção de 
nosso Município no catálogo de destinos das principais operadoras de 
turismo, o fortalecimento do Município como segmento de turismo de 
negócios, bem como a divulgação através dos mais variados meios de 
comunicação. Ações estas que se tornam viáveis através das visitas 
promovidas aos profissionais do ramo para que se torne realidade e 
se consolide o segmento turístico em todas as esferas.
3. OBJETO:
3.1 Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com 
Organização da Sociedade Civil (OSC) para a execução de atividades 
em regime de mútua colaboração com a administração pública, pelo 
período de 12 (doze) meses, que apresentar o Plano de Trabalho, 
conforme anexo II, que melhor se adequar ao objeto pactuado para a 
realização de promoção e divulgação do Município de Guarujá como 
destino turístico de lazer, negócios e eventos, que comporte a realização 
de eventos corporativos regionais, nacionais ou internacionais, assim 
como a capacitação de mão de obra para atuação no trade turístico.
3.2  As especificações técnicas estão elencadas no Anexo I – Termo de 
Referência de acordo com o objeto deste Edital de Chamamento Público.
4. DA PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar desta Chamada Pública, as entidades ou or-
ganizações da sociedade civil, que atendam e cumpram todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos, e principalmente que:
4.1.1 Atendam ao art. 2º, inciso I da Lei 13.019/2014;
4.1.2 Após a avaliação dos projetos, análise dos recursos e publicação 
do parecer da Comissão de Seleção, o Município convocará a OSC 
selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que atende  
aos requisitos dos artigos 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019/14, 
e apresentar os documentos elencados no item 14 deste edital para 
a celebração da parceria.
4.1.3 Possuam condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria 
e o cumprimento das metas estabelecidas.

4.1.4 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresen-
tados, que estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões 
não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade 
civil será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 
documentação, sob pena de não celebração da parceria.
4.1.5 As OSC`s selecionadas que não apresentarem as comprovações 
e documentos necessários à celebração da parceria serão desclas-
sificadas.
4.1.6 Em caso de desclassificação de alguma OSC, será convocada 
a imediatamente mais bem classificada para que apresente as com-
provações e os documentos exigidos neste Edital.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1 É vedada a participação desta seleção às entidades ou organização 
da sociedade civil que se encontrem em uma das situações previstas 
no art. 14 do Decreto Municipal nº 11.947/2016, bem como em uma 
das seguintes situações:
5.2 Que estejam incluídas no Cadastro de Inadimplência das Fazendas 
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, ou que por qualquer motivo 
não apresentem regularidade fiscal.
5.3 É vedada a participação dos interessados que estejam cumprindo 
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
5.4 Para a execução do objeto previsto no presente edital, não será 
admitida a atuação em rede entre OSC’s.
6. DA PROPOSTA
6.1 A proposta deverá seguir o modelo do plano de trabalho constante 
do Anexo II deste Edital, e deverá ser impressa em papel timbrado da 
OSC, com todas as suas páginas numeradas, rubricadas e a última 
assinada por seu representante legal, redigido em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.
6.2 A proposta impressa na forma do item 6.1 deverá ser apresentada 
em versão digital (CD ou pen drive) com os documentos compilados 
em um único arquivo no formato pdf.
7. DO PLANO DE TRABALHO
7.1 Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão 
constar no Plano de Trabalho, em conformidade com o disposto nas 
Leis nºs 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto nº 11.947/2016.
7.2 Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital, e que apresente, no míni-
mo, os requisitos do artigo 9º, do Decreto Municipal nº 11.947/2016.
8. DA PREVISÃO E APLICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
8.1 As despesas relacionadas à parceria serão executadas nos termos 
dos incisos XIX e XX do artigo 42, da Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações.
8.2 Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo 
com os valores de referência estabelecidos no item 18 deste edital.
9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
9.1 A seleção constará de duas fases para a habilitação jurídica, fiscal, 
de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica da Orga-
nização da Sociedade Civil.
9.2 Os prazos do presente edital deverão seguir o cronograma a seguir:

ETAPA DATAS
Publicação do Edital de Chamamento Público (30 dias) De 08/10 a 06/11/2019
Recebimento das propostas 09/10 a 07/11/2019

Início da fase de avaliação das propostas apresentados pela OSC 08/11/2019 a 
13/11/2019

Divulgação do resultado preliminar da Comissão de Avaliação (1 dia após o prazo 
de avaliação) 14/11/2019

Interposição de recursos (5 dias a contar da divulgação do resultado preliminar) 18 a 22/11/2019
Prazo de análise dos recursos apresentados 25 a 27/11/2019
Divulgação do mérito dos recursos interpostos e chamamento para apresentação 
dos documentos 28/11/2019

Recebimento dos envelopes com os documentos 29/11 a 03/12/2019
Análise dos documentos apresentados 04 a 06/12/2019
Divulgação do resultado da Análise dos documentos 07/12/2019
Interposição de recursos (5 dias a contar da divulgação do resultado preliminar) 09 a 13/12/2019
Análise dos recursos 16 a 18/12/2019
Divulgação do mérito dos recursos interpostos, da homologação e do resultado 
definitivo (5 dias após encerramento do prazo recursal) 20/12/2019

Fase de celebração do Termo de Colaboração 26/12 a 03/01/2020
Início da execução das parcerias (5 dias após a assinatura do Termo de colaboração) 06/01/2020

9.3 As propostas serão classificadas por ordem decrescente, de acordo 
com os critérios de pontuação e julgamento estabelecidos neste Edital.
9.4 Serão eliminadas as OSC`s, cujas propostas de plano de trabalho 
estejam em desacordo com os termos deste Edital.
10. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 Terminado o prazo para envio das propostas, a Comissão de 

Seleção dará início ao trabalho de análise dos processos.
10.2 Nessa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão 
de Seleção analisará e julgará com independência técnica as Propostas 
apresentadas pelas OSC`s proponentes, quanto ao grau de adequação 
às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
10.3 A análise técnica deverá obedecer aos critérios objetivos de seleção 
e julgamento das propostas e metodologia de pontuação conforme 
estabelecido no item 11.
10.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas acarretará a eliminação da proposta 
apresentada, com aplicação das sanções administrativas cabíveis e 
a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 
apuração de eventual crime.
10.5 Serão rejeitadas as previsões de receitas e despesas que não 
possuam nexo de causalidade com o objeto da parceria e o cumpri-
mento das normas pertinentes.
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E METODOLOGIA 
DE PONTUAÇÃO
11.1 A classificação das propostas ocorrerá pela análise e avaliação 
comparativa das mesmas, de acordo com os critérios de julgamento 
abaixo discriminados e com a proposta de pontuação em seguida:

Critérios de julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação 
Máxima por 

Item

(A) Informação sobre ações a 
serem executadas, metas a serem 
atingidas, indicadores que aferirão 

o cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o 

cumprimento das metas

- Grau pleno de atendimento (3,0 pontos)

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)

- Grau baixo de atendimento  (1,0).

- Não atendeu este item. (0,0)

Obs.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta.

3,0

(B) Capacidade técnica e operativa. 
Se a proposta traz conhecimento 

sobre a realidade do público-alvo e se 
demonstra experiência e capacidade 

técnica e operativa com o serviço 
proposto

- Grau pleno de atendimento (3,0 pontos)

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)

- Grau baixo de atendimento  (1,0).

- Não atendeu este item. (0,0)

Obs.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta.

3,0

(C) Descrição da realidade objeto 
da parceria e do nexo     entre essa 
realidade e a atividade ou projeto 

proposto

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)

- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos)

- Grau baixo de atendimento  (0,5).

- Não atendeu este item. (0,0)

Obs.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta.

2,0

(D) Adequação da proposta ao valor 
de referência constante do Edital, 

com menção expressa ao valor global 
da proposta

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)

- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos)

- Grau baixo de atendimento  (0,5).

- Não atendeu este item. (0,0)

Obs.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta.

2,0

         TOTAL 10

11.2 A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a 
Metodologia de Pontuação da Tabela acima, constante deste Edital, 
deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:
a) Grau de Pleno Atendimento: texto com informações completas 
sobre o tema, tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições 
do Edital e seus anexos: correção e precisão na abordagem do tema; 
grau (profundidade) de abordagem e domínios dos temas; coerência 
e integração da proposta de plano de trabalho com a estrutura espe-
cificada pelo Edital; clareza e objetividade da exposição.
b) Grau Satisfatório de Atendimento: texto com informações satisfató-
rias para compreensão do tema, dentro das especificações do Edital, 
porém com algumas falhas passíveis de regularização; possui coerência 
e integração com a proposta de plano de trabalho .
c) Grau baixo de atendimento: texto com informações mínimas para 
compreensão do tema; com pouco domínio da proposta; pouca coe-
rência e integração do plano de trabalho com o Edital, sem objetividade 
ou clareza .
d) Não atendimento do item: texto com informações incompletas não 
possibilitando a compreensão do tema ou apresentando informação 
antagônicas e erros graves na abordagem do tema ou não abordando 
o tema indicado; as informações não correspondem ao solicitado 
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neste Edital.
11.3 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total  final for inferior a 6,0 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); 
c) Cujo o valor global estiver acima do teto previsto no Edital.
12. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
12.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento 
(A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (B), (C) e (D).
12.2 Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 
vencedora a entidade sediada no Município de Guarujá, conforme art. 
24º parágrafo segundo, inciso I da Lei 13.019/2014, em último caso, 
a questão será decidida por sorteio.
13. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS OSC`S PARTICIPANTES
13.1 O resultado com a ordem de classificação das propostas sele-
cionadas será divulgado no dia 14/11/2019, através do Diário Oficial 
do Município.
13.2 A classificação do resultado não gera direito subjetivo à celebração 
de Termo de Colaboração.
14. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
DO RESULTADO 
14.1 A interposição de RECURSO deverá ser formulado por escrito e 
igualmente entregue com uma cópia em via digital, em formato PDF, 
ou assemelhado, à Comissão de Seleção, protocolado na sede da 
Secretaria Municipal de Turismo, até o dia 22/11/2019.
14.2 Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo.
14.3 Não caberá novo recurso contra esta decisão.
15. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO
15.1 Após a análise dos recursos e publicação do parecer da Comissão 
de Seleção, o Município convocará a OSC selecionada para, no prazo 
de 05 (cinco) dias comprovar que atende  aos requisitos dos artigos 
33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14, e apresentar os seguintes 
documentos para a celebração da parceria: 
15.1.1 Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em 
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial;
15.1.2 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, devidamente 
registrada em cartório; 
15.1.3 Relação nominal atualizada dos dirigentes da Entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil no Cadastro 
de Pessoa Física – CPF de cada um deles;
15.1.4 Cópia autenticada do RG e CPF e comprovante de residência 
atualizado, de até 03 (três) meses, do representante legal da organização 
da sociedade civil e do responsável técnico pelo projeto ou atividade;
15.1.5 Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado, podendo ser realizada por meio de 
contas de consumo, salvo as referentes à telefonia móvel;
15.1.6 Alvará de Funcionamento e Localização;
15.1.7 Relação de auxílios, contribuições, subvenções ou convênios 
recebidos no ano anterior nas esferas Federal, Estadual e/ou Municipal, 
ou caso não tenha, apresentar declaração negativa.
15.1.8 Termo de Autorização ou Permissão de Uso, para Entidade que 
executa suas atividades em próprios públicos; ou Contrato de aluguel 
no caso de imóveis locados.
15.1.9 Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e 
a Dívida Ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br);
15.1.10 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS (www.caixa.gov.br);
15.1.11 Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previ-
denciárias e às de terceiros (www.receita.fazenda.gov.br); 
15.1.12Certidão de Regularidade junto a Secretaria da Receita Estadual 
(www.fazenda.sp.gov.br)
15.1.13 Certidão Negativa de Tributos Municipais (www.guaruja.sp.gov.
br);
15.1.14 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.
br/certidao);
15.1.15 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal, demonstrando que a entidade existe e mantém cadastro 
ativo há, no mínimo, 01 (um) ano;
15.1.16   Alvará Sanitário ou Certificado da Vigilância Sanitária.
15.1.17 Cópia da comprovação de Regularidade da Inscrição, no res-
pectivo Órgão de Classe, dos Profissionais que prestam serviços à 
Entidade, inclusive Contador;
15.1.18 Atestado do Corpo de Bombeiros (AVCB) para as entidades que 
exerçam atividades em sede própria, alugada, cedida ou em comodato;
15.1.19 Declaração de ciência e concordância, veracidade das infor-
mações e  que a entidade se compromete a atender a Lei Federal nº 
12.527/2011 e dar publicidade ao objeto pactuado conforme Anexo III;
15.1.20 Declaração de não ocorrência de impedimentos, conforme 
Anexo IV;
15.1.21 Comprovante de abertura de conta bancária em nome da 
Entidade, exclusiva para receber o repasse oriundo do Termo de Co-
laboração, caso seja contemplada com a sua celebração e declaração 
conforme Anexo V;
15.1.22 Declaração de cotação prévia conforme anexo VI.
15.1.23 A OSC deverá comprovar conhecimento e experiência de no 
mínimo 5 anos na realização do objeto proposto e que possui insta-
lações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade 
e segurança, para realização do objeto e capacidade técnica e opera-
cional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da 
alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ou 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, através de 
relatórios, podendo ser usados para tal comprovação, sem prejuízo de 
outros: a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos ou entidades 
da administração pública, organismos internacionais, empresas ou 
outras organizações da sociedade civil; b) relatórios de atividades com 
comprovação das ações desenvolvidas; c) Publicações, pesquisas e 
outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a 
respeito dela; d) Currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam 
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre 
outros; e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 
no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto 
da parceria, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas 
ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas.
16. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO DE SELEÇÃO
16.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para 
interposição, sem interposição destes, a Comissão de Seleção encerrará 
seu trabalho encaminhando o resultado final da seleção mediante ata, 
que será anexada ao processo administrativo, contendo a lista classi-
ficatória das OSC`s participantes ao Secretário Municipal de Turismo, 
para HOMOLOGAÇÃO.
16.2 O resultado final do julgamento do chamamento público promovido 
nos termos deste Edital será divulgado no dia 20/12/2019, através 
de publicação no Diário Oficial do Município.
16.3 A homologação do resultado final do julgamento do chamamento 
público promovido nos termos deste edital não obriga o Município a 
firmar o Termo de Colaboração.
17. OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
17.1 O Termo de Colaboração a ser firmado estabelecerá obrigações 
recíprocas para execução   do projeto, obedecendo-se as descrições 
estabelecidas neste Edital, em seu Anexo I Termo de Referência.
17.2 A entidade fica obrigada a apresentar plano de aplicação dos 
recursos envolvidos na execução do objeto da parceria.
17.3 A liberação de recursos financeiros, em decorrência da celebração 
da parceria, deverá ocorrer em consonância com o Cronograma de 
Desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado.
17.4 Cabe à Administração Municipal, através de Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação, acompanhar, assessorar e supervisionar a 
execução do projeto selecionado, emitindo parecer para a liberação 
mensal dos recursos financeiros.
17.5 A entidade deverá apresentar Relatório Mensal de Cumprimento 
do objeto/finalidade, no modelo indicado pela SETUR, até o último dia 
útil de cada mês e Relatório Anual até o dia 15 de janeiro do exercício 
subsequente.
17.6 Ao responder ao presente Chamamento, pleiteando a habilita-
ção para a celebração da parceria, a entidade selecionada estará 
aderindo às condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Turismo  na instrumentalização da parceria, demonstrando aceitá-las 

integralmente.
17.7 Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais ade-
quados e compatíveis com o atendimento dos serviços que os obriga a 
prestar, com vistas ao cumprimento dos objetivos desta Colaboração; 
17.8 Adotar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida e idosos, quando necessário, em observância 
ao artigo 24, § 1º, da Lei 13.019/14.
17.9 Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de serviços e de pessoal, incluindo-se 
os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, danos causados a 
terceiros, pagamento de seguros, não se caracterizando responsa-
bilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO, perante terceiros, 
em juízo ou fora dele; 
17.10 A OSC deverá arcar com os custos referentes ao transporte, 
alimentação e em especial os custos inerentes a encargos sociais e 
trabalhistas dos profissionais contratados. Estes profissionais não terão 
nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública.
17.11Substituir de imediato, sempre que necessário, o profissional que for 
considerado inapto ou ficar impedido de exercer a função para que foi 
contratado, a fim de evitar descontinuidade das atividades programadas.
17.12 A OSC executará o serviço com base em cronograma sob a 
orientação da  Administração.
17.13 Cabe a OSC contratada os materiais para a execução do objeto 
que compreende materiais escritório e materiais de informática com 
as respectivas conexões e multimídias.
18. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
18.1. Prestar o apoio necessário e indispensável à ENTIDADE, para 
que seja alcançado o objeto deste Termo de Colaboração, em toda a 
sua extensão e no tempo devido;
18.2. Realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
dos recursos transferidos;
18.3. Por intermédio de Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar os serviços prestados pela 
ENTIDADE no que diz respeito aos aspectos qualitativos e quantitativos 
estabelecendo prazo para regularização, quando houver ocorrência do 
não cumprimento do Termo de Colaboração;
18.4. Analisar os relatórios de execução do objeto, bem como os 
relatórios de execução financeira da parceria;
18.5. Liberar as parcelas, mensalmente,  em conformidade com o 
parecer técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;
19. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS /CONTRIBUIR PARA:
19.1. Diminuir de forma considerável a sazonalidade turística em nosso 
Município; 
19.2. Capacitar mão de obra local para atuação no trade turístico; 
19.3. Gerar novas vagas de trabalho no setor turístico e hoteleiro, 
contribuindo para o fomento da economia local; 
19.4 Fortalecer o Município de Guarujá como segmento do turismo 
de negócios. 
20. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
20.1 As despesas originadas pelo presente Edital de Chamamento 
correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 18.01.00.23.695.20
04.2.057.3.3.90.39.00 (20180592).
20.2 O teto para execução do serviço será de R$ 194.000,00 (Cento 
e noventa e quatro mil reais), estabelecido conforme as descrições do 
Termo de Referência (anexo I) para execução da parceria no período 
previsto de 12 (doze) meses.
21. DA CONTRAPARTIDA:
21.1 Será exigida contrapartida sem gerar ônus à municipalidade, 
conforme necessidade e solicitação da Secretaria de Turismo na forma 
de participação nos eventos municipais, a fim de promover e divulgar o 
destino para o público do evento; a OSC deverá promover 12 palestras 
(uma por mês) a alunos da rede municipal de ensino,  que deverão ser 
agendadas junto à SEDEL durante o período de vigência do Termo de 
Colaboração. O não atendimento à contrapartida poderá ocasionar a 
suspensão ou até o cancelamento do repasse.
22. DA PARCERIA:
22.1 A celebração do Termo de Colaboração, objetivando o atendimento 
da execução do projeto elencado neste Edital, ficará condicionada à 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros alocados es-
pecificamente na Secretaria Municipal de Turismo, Fonte 1 do Tesouro.
22.2 As Organizações da Sociedade Civil vencedoras do processo de 
seleção assinarão o Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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de Guarujá, no prazo de até 05 (cinco) dias de sua convocação.
22.2.1 A Organização da Sociedade Civil convocada que deixar de 
comparecer para assinatura do Termo de colaboração perderá o direito 
à parceria, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege 
este processo de seleção.
22.2.2 Na ocorrência do estabelecido no item anterior poderá o 
Município de Guarujá, convocar as Organizações da Sociedade Civil 
remanescentes, participantes do processo de seleção, na ordem de 
classificação ou revogar o processo de seleção.
22.3 O prazo de vigência da parceria será de 12 (doze) meses a contar 
da data de sua assinatura e publicação, podendo ser renovado, desde 
que comprovada a necessidade para o Município e desde que a Entidade 
não tenha apresentado problemas no desenvolvimento do Programa, 
Projeto ou Atividade, assim como no tocante à documentação e à 
Prestação de Contas.
22.4 O valor estimado para a parceria não implicará em nenhuma 
previsão de crédito em seu favor, uma vez que somente fará jus aos 
valores mensais correspondentes aos serviços efetivamente prestados,  
observando a obrigatoriedade de aprovação de prestação das contas.
22.5 Quaisquer alterações da parceria firmada originariamente serão 
procedidas através de competente Termo Aditivo, mediante aprovação 
de novo Plano de Trabalho.
23. DAS PENALIDADES:
23.1 - A Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa,  
aplicar as seguintes penalidades à OSC pelo não cumprimento do 
instrumento:
a) advertência;
b) suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo da administração pública sancionadora 
por prazo não superior a dois anos;
c) declaração de inidoneidade e proibição de recebimento de recursos 
públicos.
d) cancelamento ou adequação do repasse mensal, devido ao não 
cumprimento das metas;
e) cancelamento do Termo de Colaboração, devido ao não atendimento 
ao objeto proposto.
23.2  - Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente 
fundamentadas e concedido direito de ampla defesa e contraditório, 
bem como comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
23.3 - A entidade deverá manter atualizada e em vigência toda a 
documentação durante o exercício, e deverá comunicar à Comissão 
de Monitoramento e Avaliação qualquer alteração de endereço, sob 
pena de suspensão do pagamento até a devida regularização. Esta 
documentação deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação. 
23.4 A Organização da Sociedade Civil convocada que deixar de com-
parecer para assinatura do Termo de colaboração perderá o direito à 
parceria, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege 
este processo de seleção.
23.4.1 Na ocorrência do estabelecido no item anterior poderá a Pre-
feitura Municipal de Guarujá, convocar as Organizações da Sociedade 
Civil remanescentes, participantes do processo de seleção, na ordem 
de classificação ou revogar o processo de seleção.
23.5 - A entidade deverá manter a sede em funcionamento de segunda 
a sexta feira, em horário comercial, onde deverá ter toda a documen-
tação arquivada para fins de fiscalização, tanto interna pela Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, quanto externas, pelos Tribunais de 
Contas, sob pena de suspensão do repasse até regularização.
23.6 - Os relatórios de atividades deverão ser entregues até o último 
dia útil de cada mês na Secretaria Municipal de Turismo, aos cuidados 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação sob pena de suspensão do 
pagamento, podendo ainda, incorrer no cancelamento do repasse do 
referido mês, caso a entidade não entregue o relatório em até 05 (cinco) 
dias úteis após a data inicial, salvo em casos devidamente justificados.
23.7 - No relatório mensal, além das atividades executadas, também 
devem constar as metas pactuadas.
23.7.1 Caso as metas fiquem abaixo do estabelecido, a entidade de-
verá justificar o motivo do não cumprimento no próprio relatório. As 
metas serão avaliadas, podendo ocasionar sanções na avaliação final 
no desempenho das entidades, e ocasionar a suspensão, pagamento 
parcial ou até  o cancelamento dos repasses mensais.
23.8 - A prestação de contas deverá ser enviada à SETUR, até 30 

(trinta) dias após o recebimento da parcela do repasse.
a) No caso do descumprimento do prazo previsto no caput, deste 
artigo, o pagamento será suspenso e a entidade terá mais 30 (trinta) 
dias para sanar a irregularidade.
b) Ultrapassando o prazo previsto no § 1º, deste artigo, sem que haja 
regularização pela entidade, o repasse do mês subsequente poderá 
ser cancelado e, persistindo a irregularidade por mais 60 (sessenta) 
dias, o Termo poderá ser cancelado em sua totalidade.
c) Caso a prestação de contas apresente despesas que não estejam 
de acordo com o plano de aplicação de recurso, será solicitada a de-
volução, aos cofres públicos, do valor pago com as devidas correções.
d) Caso a entidade não utilize uma conta exclusiva para o recebimento 
do repasse, terá a pagamento suspenso até a devida regularização.
23.9 - Durante o exercício vigente, caso haja parecer desfavorável ao 
repasse por motivo de falta grave, como não cumprimento do projeto, 
denúncias de irregularidades devidamente apuradas, prestação de 
contas irregular, ou outras demandas verificadas pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, a entidade será notificada por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município, para, no prazo de 03 (três) 
dias, prestar esclarecimentos, sendo que se os vícios apresentados não 
tiverem sido sanados ou inexistindo manifestação a respeito, poderá 
ocasionar o cancelamento do repasse da parcela do referido mês.
23.9.1 - Persistindo os vícios apontados por até 03 (três) meses, a 
Comissão poderá determinar o cancelamento do repasse total apro-
vado para o exercício.
a) Da decisão de cancelamento do repasse caberá recurso, para o 
GESTOR DA PARCERIA, sem efeito suspensivo, no prazo de 03 (três) 
dias a contar da publicação da Comissão no Diário Oficial do Município.
b) Havendo o cancelamento do repasse, a entidade somente poderá 
pleitear novo subsídio financeiro, no exercício fiscal seguinte.
23.10 - A entidade estará sujeita a pena de suspensão do repasse devido 
ao não atendimento da contrapartida exigida no item 21 deste edital.
24. DA AVALIAÇÃO:
24.1 Serão instrumentos utilizados para avaliação e resultados:
I- Relatório de atividades apresentados mensalmente pelas OSCs 
contendo  a descrição dos serviços executados, o resultado alcançado 
com a participação nos eventos e o atendimento às metas, conforme 
Plano de trabalho aprovado;
II – Prestação de Contas em dia;
I I – Termo de Vistoria lavrado pela Comissão de Monitoramento e 
Fiscalização;
III – Fotos dos locais dos eventos realizados;
IV -  Documentos atualizados;
24.2 A Administração Municipal indicará no Termo de Colaboração o 
GESTOR DA PARCERIA, que deverá acompanhar e fiscalizar o projeto 
apresentado, sem prejuízo do acompanhamento da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, do Controle Interno e dos demais órgãos 
de Avaliação.
25. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
25.1 A prestação de contas será efetuada em conformidade com o 
disposto no artigo 21 do Decreto nº 11.947/2016, devendo ser enviada 
à SETUR, da seguinte forma:
25.1.1 parcial: até 30 (trinta) dias após o recebimento da parcela dos 
recursos repassados no mês anterior;
25.1.2 anual: até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos 
repassados durante o exercício anterior, nos moldes das instruções 
específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
25.2 A prestação de contas será um procedimento em que a execução 
da parceria será analisada e avaliada, pelo qual seja possível verificar 
o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados 
previstos.
25.3  A prestação de contas parcial apresentada pela OSC deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, segundo o previsto 
no plano de trabalho.
25.4 O relatório de execução financeira, além de indicar o demonstrativo 
integral de receitas e despesas, acompanhada de documento fiscal, 
deverá ser acompanhado dos extratos bancários da conta específica 
vinculada à execução da parceria, da conciliação bancária e dos com-
provantes de recolhimento dos tributos oriundos da relação trabalhista, 

acompanhados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
26. DA RESCISÃO:
26.1 O Termo de Colaboração poderá ser rescindido pelos partícipes 
a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações 
decorrentes do tempo de vigência, desde que cumprido o prazo mínimo 
de 60 (sessenta) dias para publicidade dessa intenção.
26.2 Constitui motivo para rescisão do Termo de Colaboração o des-
cumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente 
quando constatada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL a utilização 
dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade 
ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
27.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, até 10 
(dez) dias antes da data limite para envio das propostas, por petição 
dirigida ou protocolada na SETUR. A resposta às impugnações caberá 
à Secretaria Municipal de Turismo
27.1.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na 
interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados 
até 10 (dez) dias antes da data limite para envio da proposta, exclusi-
vamente de forma eletrônica, pelo e-mail: setur@guaruja.sp.gov.br. Os 
esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
27.1.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 
os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os 
esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de 
Chamamento Público.
27.1.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações 
ou dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das 
propostas ou o princípio da isonomia.
27.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das san-
ções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 
competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra 
após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 
instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 
trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
27.3. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes 
taxa para participar deste Chamamento Público.
27.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e 
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento 
Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, 
não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 
da administração pública.
27.5 Poderá o Município, através da Secretaria Municipal de Turismo 
– SETUR, revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em 
parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por 
fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de 
ilegalidade.
27.6  A revogação ou anulação do presente Chamamento não gera 
direito à indenização.
27.7 Será facultado à Comissão de Seleção, na análise do presente 
Chamamento, em qualquer fase, suprir lacunas deste edital, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada entidade, 
bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar a decisão.
27.8 Estarão impedidas de participar deste Chamamento as instituições 
cujos representantes se enquadrem no art. 39, III da Lei 13.019/2014 
ou que tenham qualquer outro impedimento legal para contratar com 
a Administração Municipal.
27.9 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do 
disposto neste edital, as certidões positivas com efeito de negativas.
27.10 Em todas as fases do processo de seleção as OSC`s ficam obri-
gadas a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar 
a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento 
dos requisitos e exigências previstos para celebração.
27.11 As OSC`s deverão comunicar alterações em seus atos societários 
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e no quadro de dirigentes.
27.12 Todas as declarações de que trata o presente Edital deverão ser 
subscritas pelo(s) representante(s) legal(is) das OSC`s e impressas 
em papel timbrado.
28. DOS ANEXOS
28.1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em 
seu corpo, os anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA E VERACI-
DADE DAS INFORMAÇÕES
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO PRÉVIA
ANEXO VII– MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Guarujá,  ….... de …...................... de 2019.
Marcelo Feliciano Nicolau

Secretário Municipal de Turismo

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. MODALIDADE DA PARCERIA
Termo de Colaboração
2. DESCRIÇÃO
Guarujá por ser uma estância turística e ainda considerada como eixo 
estratégico de desenvolvimento socioeconômico e cultural com caráter 
sustentável, onde visa com seus atrativos naturais e sua vocação 
turística, promover e garantir a geração de emprego, bem como a 
adequada distribuição de renda no Município, e ainda de forma proativa, 
promover a participação efetiva da sociedade em geral, fomentando a 
cadeia produtiva em prol do desenvolvimento de nossa cidade, tendo 
conhecimento das características que permeiam as atividades turísticas 
desenvolvidas neste Município, traz a tona a necessidade de se com-
bater a sazonalidade e ainda o fortalecimento da sua vocação natural. 
Promover a visibilidade de nosso Município, de forma regional, nacional 
e internacional, é uma meta que deve ser atingida constantemente 
em qualquer gestão, e a manutenção desta meta é extremamente 
necessária para pulverização diuturna de sua infraestrutura turística, 
seus empreendimentos e prestadores de serviços. 
Através deste Termo de Colaboração, torna-se viável a inserção de 
nosso Município no catálogo de destinos das principais operadoras de 
turismo, o fortalecimento do Município como segmento de turismo de 
negócios, a promoção de nosso Município nas principais feiras do ramo 
turístico e hoteleiro, bem como a divulgação através dos mais variados 
meios de comunicação. Ações estas que serão promovidas através 
das visitas aos profissionais do ramo para que se torne realidade e se 
consolide o segmento turístico em todas as esferas.
A capacitação e especialização de mão de obra local, a promoção de 
Fóruns turísticos voltados ao Turismo Corporativo e a modernização 
do trade turístico local, a representação de nosso Município em feiras 
e eventos promocionais turísticos, divulgação em sites, entre outros, 
deverão propiciar uma melhora impactante no atendimento propiciado 
ao turista, assim como no aumento do fluxo de visitantes em nosso 
Município, gerando desta forma, novas vagas de trabalho, o que be-
neficiará a economia local como um todo. 
3. OBJETO
Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com Or-
ganização da Sociedade Civil (OSC) para a execução de atividades em 
regime de mútua colaboração com a administração pública, por período 
de 12 (doze) meses, que apresentar o Plano de Trabalho, conforme 
anexo II, que melhor se adequar ao objeto pactuado para a realização 
de promoção e divulgação do Município de Guarujá como destino 
turístico para lazer, negócios e eventos que comporte a realização 
de eventos corporativos regionais, nacionais ou internacionais, assim 
como a capacitação de mão de obra para atuação no trade turístico.
4. OBJETIVO
Promover e divulgar o Município de Guarujá como destino turístico 
para lazer, negócios e eventos, através da realização e participação em 
eventos regionais, nacionais ou internacionais, assim como a capacitar 
mão de obra local para atuação no trade turístico, diminuindo de forma 
considerável a sazonalidade turística.
O público-alvo do projeto deverá ser direcionado a turistas em geral, 
agências de viagens, operadoras de turismo, organizadores de eventos, 

hoteleiros, funcionários do trade turístico e empresários de diversos 
segmentos ligados direta ou indiretamente ao setor turístico. 
5. METAS: DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)
1. Desenvolver ações para a promoção e divulgação do Município 
de Guarujá nos mercados prioritários com o objetivo de atrair novos 
visitantes para a cidade (Road Show). 
2. Desenvolver ações de apoio à captação, à promoção e à divulgação 
de eventos realizados no município de Guarujá; 
3. Representar o Município de Guarujá em Feiras e eventos nacionais 
e internacionais, promovendo e divulgando os atrativos da cidade; 
4.  Realizar Fóruns turísticos em Guarujá; 
5. Realizar pesquisas junto ao setor produtivo do turismo de Guarujá 
para a complementação e atualização do inventário turístico do destino 
a cada 3 meses, com envio de relatório à SETUR;
6. Realizar Fam Tours (viagens de familiarização de profissionais de 
agências e operadoras de turismo) e Press Trips ( viagens de familiariza-
ção com profissionais de imprensa e comunicação em qualquer meio);
7. Qualificar profissionais que atuam nos diversos segmentos do setor 
produtivo do turismo em Guarujá;
8. Promover ações de assessoria de imprensa especializada na mídia 
turística nacional, com ampla divulgação de Guarujá nacionalmente e 
de divulgação nas redes sociais;
9. Promover a divulgação institucional do município de Guarujá através 
da criação de um site específico e exclusivo para este fim;
10. Divulgar a Cidade através de material impresso;
5.1 DETALHAMENTO DAS METAS:
5.1.1 Mercados prioritários (Corporativo, eventos e negócios): deverá 
detalhar quais ações serão desenvolvidas para fomentar o turismo 
em relação aos mercados prioritários do turismo e em relação aos 
eventos realizados no Município de Guarujá. 
5.1.2 Participação em Feiras e eventos nacionais e internacionais, tais 
como: WTM América Latina; AVIESP (Águas de Lindóia); BNT Mercosul; 
EBS Evento Business Show em SP;  AVIRP em Ribeirão Preto;  ABAV 
em SP; SP Boat Show em SP; FIT América Latina em Buenos Aires na 
Argentina; FESTURIS Gramado.
5.1.3 Promoção e divulgação das praias urbanas em eventos turísticos 
durante o contrato vigente;
5.1.4 Realizar no mínimo 2 Fóruns turísticos (1 por semestre) no mu-
nicípio de Guarujá durante o período de execução do projeto;
5.1.5 As pesquisas para atualização do inventário turístico deverão ser 
efetuadas no mínimo de 3 em 3 meses;
5.1.6 Realizar 7 Fam Tours (viagens de familiarização de profissionais 
de agências e operadoras de turismo) e 3 Press Trips ( viagens de 
familiarização com profissionais de imprensa e comunicação em 
qualquer meio) no período sazonal de março a outubro;
5.1.7  A qualificação dos profissionais  deverá se dar através de cursos 
de capacitação voltadas ao setor turístico, palestras e visitas técnicas 
em parceria com entidades reconhecidas do setor, como SEBRAE, 
ETEC’s FATEC’s, Escolas de idiomas,  entre outros. Durante o período 
de vigência do Termo deverão ser atendidos no mínimo 300 profissio-
nais. A OSC deverá comprovar a qualificação através dos certificados 
emitidos pela empresa parceira.
5.1.8 Deverá efetuar a divulgação institucional da cidade em portais 
como http://unedestinos.com.br/ da União Nacional de CVBs e Entida-
des de Destinos e www.visitesaopaulo.com do São Paulo Convention 
& Visitors Bureau, o maior CVB da América Latina.
5.1.9 Nas Feiras e Eventos, deverá haver a participação do Secretário 
municipal de Turismo, e caso não haja a possibilidade, o mesmo será 
representado pelo Secretário Adjunto, acompanhados do Diretor (a) 
de Promoção Turística.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
A Organização da Sociedade Civil deverá comprovar conhecimento e 
experiência de no mínimo 5 anos na realização do objeto proposto e 
que possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 
salubridade e segurança, para realização do objeto e capacidade técnica 
e operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos ter-
mos da alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, 
ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.
7. FORMA DE EXECUÇÃO
A execução dar-se á conforme as definições elaboradas no presente 
termo - Descrição (Especificações Técnicas).
8. LOCAL DE EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser realizados no próprio município de Guarujá, 

junto à rede hoteleira e todo o trade turístico, com exceção das Feiras 
e Eventos nacionais e internacionais, nas quais haverá a promoção 
dos atrativos da Cidade.
9. OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
1. Cumprir integralmente com o disposto no objeto pactuado através 
deste Termo de Colaboração;
2 Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais ade-
quados e compatíveis com o atendimento dos serviços que os obriga a 
prestar, com vistas ao cumprimento dos objetivos desta Colaboração; 
com recursos humanos o valor gasto não pode superar 40% do valor 
estimado para a parceria.
3. Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de serviços e de pessoal, incluindo-se os encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais, danos causados a terceiros, 
pagamento de seguros, não se caracterizando responsabilidade solidária 
ou subsidiária do MUNICÍPIO, perante terceiros, em juízo ou fora dele; 
4. A OSC deverá arcar com os custos referentes ao transporte, alimenta-
ção e em especial os custos inerentes a encargos sociais e trabalhistas 
dos profissionais contratados. Estes profissionais não terão nenhum 
vínculo empregatício com a Administração Pública .
5. Substituir de imediato, sempre que necessário, o profissional que for 
considerado inapto ou ficar impedido de exercer a função para que foi 
contratado, a fim de evitar descontinuidade das atividades programadas.
6. A OSC executará o serviço com base em cronograma sob a orien-
tação da Administração.
7. Cabe a OSC contratada os materiais para a execução do objeto que 
compreende materiais escritório e materiais de informática com as 
respectivas conexões e multimídias.
10. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1. Prestar o apoio necessário e indispensável à ENTIDADE, para que 
seja alcançado o objeto deste Termo de Colaboração, em toda a sua 
extensão e no tempo devido;
2. Realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
dos recursos transferidos;
3. Por intermédio de Comissão de Monitoramento e Avaliação, acom-
panhar, orientar, supervisionar e avaliar os serviços prestados pela 
ENTIDADE no que diz respeito aos aspectos qualitativos e quantitativos 
estabelecendo prazo para regularização, quando houver ocorrência do 
não cumprimento do Termo de Colaboração;
4. Analisar os relatórios de execução do objeto, bem como os relatórios 
de execução financeira da parceria;
5. Liberar as parcelas, mensalmente,  em conformidade com o parecer 
técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;
11. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS CONTRIBUIR PARA:
1. Diminuir de forma considerável a sazonalidade turística em nosso 
Município;
2. Capacitar mão de obra local para atuação no trade turístico;
3. Gerar novas vagas de trabalho no setor turístico e hoteleiro, contri-
buindo para o fomento da economia local;
4. Fortalecer o Município de Guarujá como segmento do turismo de 
negócios.
12. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
12 MESES
13. FORMA E PERIODICIDADE PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
A liberação dos recursos será mensal obedecendo ao cronograma de 
desembolso que compõe o plano de trabalho.

ANEXO II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
Papel timbrado da Entidade/OSC 

PLANO DE TRABALHO 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA-
DE CIVIL/OSC
1.1) Do Ente/Entidade:
Ente/Entidade CNPJ

Endereço da Entidade / Local de funcionamento dos Serviços: 

Cidade UF CEP (DDD)Telefone(s) / FAX

Situação do imóvel: (   ) Alugado (   ) Próprio (   ) Cedido

Sítio eletrônico (www.) Endereço eletrônico (@)

Inscrições / Certificações:

http://www.visitesaopaulo.com/
http://www./
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Responsável pela Entidade / Presidente:
Validade do mandato:
Finalidade Estatutária: (De acordo com o Estatuto Social – 
máximo 10 linhas)

1.2) Do (s) Responsável (is)
Nome do Responsável Legal Cargo

Endereço 
Cidade UF CEP (DDD)Telefone(s) / FAX

RG/Órgão Expedidor CPF 

Endereço eletrônico (@) Outros contatos
Nome:

Nome do Coordenador Técnico Cargo / Nº do Registro Profissional

Endereço 
Cidade UF CEP (DDD)Telefone(s) / FAX

RG/Órgão Expedidor CPF 

Endereço eletrônico (@) Outros contatos
Nome:

Nome do responsável pela prestação de contas Cargo / Nº do Registro Profissional

Endereço 
Cidade UF CEP (DDD)Telefone(s) / FAX

RG/Órgão Expedidor CPF 

Endereço eletrônico (@) Outros contatos
Nome:

1.3) Da Conta Bancária Específica:
Banco Agência e dígito Conta Corrente e dígito

Outras informações                                                        

2. OBJETO DA PARCERIA/IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
Especificar o nome do serviço de acordo com o Edital de Chamamento: Serviço de XXX 
Valor global para a execução do objeto: 
Prazo de execução: (ex. 12 meses) 
Público alvo: 
Meta a ser Financiada: 
3. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA ENTIDADE/OSC 
Obs.: Breve resumo da sua área de atuação, contendo dentre outros: ano da fundação, experiência, foco 
da atuação. 
4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE / JUSTIFICATIVA
Descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado o nexo com a atividade e 
com as metas a serem atingidas. 
Apresentar no texto dados estatísticos, diagnósticos e indicadores sobre o objeto do programa.
Descrever com clareza a realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas do Termo de Colaboração, evidenciando 
os benefícios a serem alcançados pela comunidade e pela Prefeitura Municipal de Guarujá, a localização 
geográfica a ser atendida, bem como a descrição da necessidade do proponente em firmar parceria com o 
Município de Guarujá, através da Secretaria Municipal de Turismo e o interesse mútuo entre o proponente 
e o concedente.
5. PÚBLICO ALVO
Descrever a estimativa de público que se pretende alcançar e os beneficiários diretos e indiretos da im-
plementação do projeto, de forma quantitativa (informação numérica do público) e qualitativa (faixa etária, 
região, gêneros, etc.).

PÚBLICO ALVO QUANTITATIVA QUALITATIVA
Público geral
Profissionais participantes de Feiras do Setor Turístico
Participantes de Congressos na Cidade
Funcionários do Trade Turístico
Agências de Viagens
Organizadores de Eventos, Hoteleiros, Outros (Acrescentar).....

6. OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GERAL
Deverá demonstrar os benefícios mais amplos que o serviço alcançará;
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Objetivos específicos 
Ações (descrever as ações necessárias para alcançar o objeto: Quais ações? Quantas Feiras 
e Eventos durante o ano? Quantos Fóruns e em que locais? Quantas Fam Tours e Press Trips 
durante o ano? Quantos profissionais qualificados?, etc...)

7. METAS A SEREM ATINGIDAS E RESULTADOS ESPERADOS

Metas Quantitativas e mensuráveis a serem atingidas Prazo para o cumprimento das metas Resultados Esperados

8. ETAPAS E FORMA DE EXECUÇÃO
8.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTAS 
Listar as atividades a serem desenvolvidas com o recurso, de forma clara e objetiva. 
Neste item só devem constar as atividades que serão realizadas com o recurso da parceria.

 Atividades Descrição da atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 
1
2

8.2. METODOLOGIA 
Descrever as ações que serão executadas para o alcance das metas, dos objetivos e dos resultados da parceria; 
Descrever a forma de execução das ações identificando a metodologia a ser aplicada. 
Como fazer o serviço, como será implementado, como serão desenvolvidas as atividades (Exposições? 
Palestras? Cursos? Panfletagem? Eventos? Meios de comunicação?). 
Explicar passo a passo o conjunto de procedimentos e técnicas a serem utilizadas, que articulados numa 
sequência lógica, possam permitir atingir os objetivos e as metas propostas. 
9. ESTIMATIVA DE DESPESAS 
Estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo encargos sociais e trabalhistas, 
e a discriminação de custos indiretos, necessários à execução do objeto. Deverá incluir os elementos indica-
tivos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado 
ou com outras parcerias da mesma natureza tais como três cotações, tabelas de preços de associações 
profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
Especificar as despesas que serão custeadas com o valor do repasse através do Termo de Colaboração.
9.1 EQUIPE DE TRABALHO (Recursos Humanos)

 Atividade Cargo/ 
Função Quantidade Forma de 

contratação Formação 
Carga Horária 

Mensal dedicada a 
parceria 

Salário 
mensal 

Encargos (INSS, 
FGTS, PIS, 13°, Férias 

Vale 
Transporte

Custo Total 
Mensal Custo Total Anual 

Total 

Obs.: Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 
da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com: pagamento de impostos, contri-
buições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias (observado o 
disposto no art. 42 do Decreto 8726/2016) e demais encargos sociais e trabalhistas, e sejam proporcionais 
ao tempo efetivamente dedicado à parceria, compatíveis com o valor de mercado e observem os acordo 
e as convenções coletivas de trabalho. No caso em que a remuneração for paga proporcionalmente com 
recursos da parceria, é vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma 
mesma parcela da despesa. 
Equipe de Trabalho: o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas 
pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratados, inclusive os 
dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação civil 
e trabalhista. 
9.1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA

 Atividade Descrição do serviço Valor unitário Quantidade Valor Total 

9.1.2 SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA
 Atividade Descrição do Item Unidade Valor unitário Quantidade Valor Total 

9.1.3 MATERIAL DE CONSUMO
 Atividade Descrição do Item Unidade Valor unitário Quantidade Valor Total 

9.1.4 QUADRO SINTÉTICO DAS DESPESAS
 Despesas Total mês Total 12 meses 
Recursos Humanos 
Material de Consumo 
Serviços de Pessoa Jurídica 
Serviços de Pessoa Física 
TOTAL 

9.1.5 VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO: 
(Valor total dos recursos que serão gastos com as despesas da proposta) 
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

11. FONTES DE RECURSO DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL/OSC
11.1 Relacionar os equipamentos que serão utilizados para a realização do projeto;
11.2 Relacionar os recursos humanos (Relação Nominal);
11.3 Relacionar outras fontes de recursos da entidade que serão utilizados para a realização do projeto.
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12. MONITORAMENTO E CONTROLE 
12.1 Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através 
de instrumentais: o que será avaliado, qual a periodicidade, quem 
participará, quem será responsável). 
Ex. do que avaliar: cumprimento da meta, cumprimento dos objetivos, 
cumprimento das ações, participação dos beneficiários nas atividades/
ações, satisfação dos usuários em relação as atividades/ações. 
13. DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob 
as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas 
de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração 
Pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, 
não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir. 

________________________                                             
Local e data                                                                       

____________________ 
Proponente 

(Representante legal da OSC proponente) 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DE CONCORDÂNCIA, 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

DECLARAÇÃO
Declaro que a (identificação da OSC), sob as penas da lei, se respon-
sabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados durante o processo de seleção, que está ciente, concorda 
e atende a todas as disposições, condições e requisitos previstos no 
Edital de Chamamento Público nº 01/2019 e anexos, na Lei Federal 
nº 13.019/2014 e sendo que:
• é regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e da Lei Federal 8.742/1993 e alterada pela Lei 
12.435/2011;
• possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro 
ativo do CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, na data de apresentação da Proposta de 
Plano de Trabalho;
• possui...............(meses/anos) de experiência prévia, com efetividade, 
no desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto, nos termos 
da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014;
• possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto 
à salubridade e segurança, para realização do objeto e capacidade 
técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou pro-
jeto, nos termos da alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 
nº 13.019/2014, ou previsão de contratar ou adquirir com recursos 
da parceria.
• A proposta de Plano de Trabalho apresentada contempla despesas 
com pagamento de pessoal.
• A entidade se compromete a atender a Lei Federal 12.527/2011 e 
dar publicidade ao objeto pactuado.

Guarujá/SP, ______de __________de 20___.
______________________________________________

Assinatura (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

 ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, nos termos do 
Decreto Municipal nº 11.947/2016, que a (identificação da OSC) e 
seus dirigentes: 
• não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 
com órgãos públicos;
• está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a 
funcionar no território nacional;
• não foi omissa no dever de prestar contas de parceria 
• não se submete, tal qual seus Dirigentes, às vedações previstas no 
art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações;
• não tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou Entidade da administração pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração 
ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau;
• não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública; (b) servidor ou empregado 
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante; 
e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes 
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
• não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 
cinco anos, que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, 
reconsiderada ou revista a decisão de rejeição, ou ainda a referida 
decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo;
• não se encontra submetida aos efeitos de: a) sanções de suspen-
são de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública; b) declaração de inidoneidade  para licitar ou 
contratar com a administração pública; c) impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com a Administração Pública e d) declaração 
de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 
de governo;
• não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
• não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a par-
cerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável 
por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho 
de 1992;
• não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo-
so ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz.
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo do representante legal da organização da so-
ciedade civil), abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 
_________________ e do CPF nº ______________________,
na qualidade de dirigente do(a) (nome da organização da sociedade 
civil), inscrita no CNPJ sob nº__________________, informo que 
os repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração 
decorrente do Edital de Chamamento nº 01/2019 para a execução 
do ______________________________________, deverão ser 
depositados na conta bancária abaixo descrita:
Nome do Banco (instituição financeira pública): 
_______________________
Agência:___________________
Conta Corrente:________________
Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação 
bancária das despesas do Termo de Colaboração, será realizada na 
referida conta.

Guarujá, ______ de______________ de 20____.
________________________________________

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Eu, _______________ portador da Cédula de Identida-
de RG nº ____________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº ___________________, Presidente da Entidade 
_____________________________, declaro que faço cota-
ção prévia de preços para compras e/ou contratações oriundas 
de recursos públicos, demonstrando economicidade, podendo ser 
comprovadas numa eventual Avaliação pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Guarujá, em ___________________.
___________________________________________

(Representante Legal da Entidade)

ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração nº XXXX/2019.
Proc. Adm.n.º 7748/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARUJÁ E ____________________________
_________________________________________________.
O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, com sede nesta Cidade, à Avenida 
Santos Dumont 800, Santo Antônio, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
44.959.021/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 
VÁLTER SUMAN, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de 
identidade RG nº 11.083.344-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 
395.999.576-87,  pelo Secretário Municipal  de Turismo, Sr. MARCELO 
FELICIANO NICOLAU, brasileiro, portador do R.G. Nº …........... e CPF nº 
158.995.938-81....................., doravante denominada PREFEITURA, e 
NOME DA ENTIDADE _________________________________
_______, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ,__________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________, neste ato representada por NOME DO PRESIDENTE 
DA ENTIDADE, ________________________________ DADOS 
DO PRESIDENTE (CPF E RG E ENDEREÇO COMPLETO) _________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________ doravante 
designada simplesmente ENTIDADE, por esta e melhor forma de direito, 
celebram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, com o objetivo de 
desenvolver programa destinado ao fomento turístico do município 
que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
• Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com 
Organização da Sociedade Civil (OSC) para a execução de atividades 
em regime de mútua colaboração com a administração pública, por 
período de 12 (doze) meses, que apresentar o Plano de Trabalho, 
conforme anexo II, que melhor se adequar ao objeto pactuado para 
a realização
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução do 
serviço  de promoção e divulgação do Município de Guarujá como 
destino turístico para lazer, negócios e eventos durante o ano todo,  
que comporte a realização de eventos corporativos regionais, nacio-
nais ou internacionais, assim como a capacitação de mão de obra 
para atuação no trade turístico, diminuindo de forma considerável a 
sazonalidade turística, nos termos do PLANO DE TRABALHO proposto 
pela ENTIDADE e aprovado pela PREFEITURA, juntado às fls. ______ 
do Processo Administrativo nº …................./2019, em decorrência do 
Edital de Chamamento Público nº 01/2019. 
§ 1º O PLANO DE TRABALHO é parte integrante e indissolúvel do 
presente Termo de Colaboração.
§ 2º Para a execução das ações, deverão ser observadas as referências 
de serviços, como descrito no ANEXO I, do Edital nº 01/2019, além 
dos princípios, diretrizes e orientações constantes nos documentos 
de orientações técnicas publicados pelo Ministério do Turismo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
O MUNICÍPIO deverá:
a) transferir os recursos financeiros à entidade consignados na cláusula 
sexta do presente Termo de Colaboração, mediante repasses mensais 
subsequente à prestação de contas dos serviços executados, e de 
acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de 
Atendimento;
b) informar à ENTIDADE os atos normativos e orientações que inte-
ressam à execução e à prestação de contas do presente Termo de 
Colaboração;
c) prestar o apoio necessário e indispensável à ENTIDADE, para que 
seja alcançado o objeto deste Termo de Colaboração, em toda a sua 
extensão e no tempo devido;
d) realizar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
dos recursos transferidos;
e) por intermédio de Comissão de Monitoramento e Avaliação, acom-
panhar, orientar,  supervisionar e avaliar os serviços prestados pela 
ENTIDADE no que diz respeito aos aspectos qualitativos e quantitativos 
estabelecendo prazo para regularização, quando houver ocorrência 
do não cumprimento do Termo de Colaboração;
f) analisar os relatórios de execução do objeto, bem como os relatórios 
de execução financeira da parceria;
g) liberar as parcelas, mensalmente,  em conformidade com o parecer 
técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;
h)examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos finan-
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ceiros repassados à ENTIDADE, nos termos do Decreto Municipal nº 
11.947/2016, e das instruções expedidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado;
i) a Comissão de Monitoramento e Avaliação, deverá apresentar 
trimestralmente à Controladoria Geral do Município, o Quadro Com-
parativo entre o previsto no Plano de Trabalho e o executado, pois 
ao final do exercício será um dos instrumentos de avaliação quanto 
aos resultados alcançados;
j) a Comissão de Monitoramento e Avaliação, em conjunto com o 
gestor da Secretaria Municipal de Turismo,  deverá elaborar o Parecer 
Conclusivo ao final do exercício financeiro, conforme Instrução nº 
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
k) assinalar prazo para que a entidade adote as providências neces-
sárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste, 
sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo de sua 
prorrogação, a requerimento da entidade, por motivo justificado;
l) comunicar o Conselho Municipal de Turismo quanto às irregulari-
dades verificadas e não sanadas pela ENTIDADE, quanto à qualidade 
dos serviços prestados e quanto à aplicação dos recursos financeiros 
transferidos.
m) a municipalidade terá a prerrogativa de assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, conforme art. 42, inciso XII 
da Lei 13.019/2014;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE: 
A ENTIDADE deverá:
a) manter atualizados seus dados, documentos e certidões junto à  
SETUR;
b) executar fielmente o objeto Do Termo de Colaboração que se refere 
a cláusula primeira, conforme o PLANO DE TRABALHO, com base em 
cronograma sob a orientação da  Administração.
c) zelar pela boa qualidade e eficiência das ações, atividades e serviços 
prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas 
pela PREFEITURA e aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo, 
em consonância com a política nacional de Turismo;
d) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos de acordo com 
a legislação vigente, adequados e compatíveis com o atendimento 
que se obriga a prestar, com vistas ao alcance do objeto desta par-
ceria, assim como substituir de imediato, sempre que necessário, o 
profissional que for considerado inapto ou ficar impedido de exercer 
a função para que foi contratado, a fim de evitar descontinuidade das 
atividades programadas.
e) comunicar, de imediato, por escrito à SETUR, acerca de ocorrências 
de fatos e anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução 
da atividade, a paralisações das atividades, alteração do número de 
profissionais, bem como quaisquer outras informações e atividades 
que venham a interferir no atendimento;
f) recrutar e selecionar profissionais com grau de instrução compatível 
com a função a ser desempenhada, necessários ao desenvolvimento 
das ações previstas na Cláusula Primeira deste Termo de Colabora-
ção, de modo a garantir o cumprimento das atividades mensais em 
atendimento ao PLANO DE TRABALHO;
g) aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela 
PREFEITURA, que não poderão se destinar a quaisquer outros fins 
que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira desta Parceria 
e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e 
responsabilidade de seus dirigentes;
h) ressarcir à PREFEITURA os recursos recebidos, através desta 
Parceria, quando se comprovar a sua inadequada utilização;
i) responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal, como a contra-
tação e pagamento dos salários, verbas de convenção ou dissídio 
coletivo, verbas rescisórias de pessoa que vier a ser necessário à 
execução do objeto da parceria, inclusive pelos encargos de sociais e 
obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinário 
e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados, 
no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, danos 
causados a terceiros e pagamentos de seguro em geral, eximindo a 
PREFEITURA de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, 
em juízo ou fora dele;
j) responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos 
quanto à utilização dos recursos;
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k) abrir, manter e movimentar os recursos na conta bancária especí-
fica, em instituição financeira pública determinada pela PREFEITURA, 
observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014, 
inclusive os eventuais resultados de aplicação no mercado financeiro, 
aplicando-os, na conformidade do PLANO DE TRABALHO, e exclusi-
vamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações 
relativas à execução das despesas; 
l) Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros 
estatísticos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos 
agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo de forma 
a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização 
dos recursos financeiros recebidos;
m) apresentar mensalmente o relatório circunstanciado de atendimento 
e serviço à Secretaria Municipal de Turismo, através de instrumentais 
específicos e outros comprovantes;
n) apresentar as prestações de contas de todos os recursos recebidos 
da PREFEITURA,  na forma prevista nas cláusulas seguintes e em 
instruções específicas;
o) Fornecer à PREFEITURA, no prazo por esta estipulado, documentos, 
dados e informações que lhe forem solicitados sobre o objeto desta 
parceria;
p) divulgar na internet, e em locais visíveis da sede social da ENTIDADE, 
bem como nos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas 
as informações detalhadas da parceria;
q) prestar ao gestor da parceria todas as informações e esclareci-
mentos necessários durante o processo de monitoramento, avaliação 
e gestão operacional;
r) Devolver aos cofres da Prefeitura municipal os valores não utilizados, 
conforme o disposto no Decreto nº 11.947/2016. 
s) a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos re-
manescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, 
em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou 
transformados com recursos repassados pela administração pública, 
conforme art. 42, inciso X;
t) permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do 
controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, 
aos documentos e às informações relacionadas a termos de colabo-
ração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto; 
u) Atender à contrapartida na forma de participação nos eventos 
municipais, a fim de promover e divulgar o destino para o público do 
evento; a OSC deverá promover 12 palestras (uma por mês) a alunos 
da rede municipal de ensino,  que deverão ser agendadas junto à 
SEDEL durante o período de vigência do Termo de Colaboração sem 
gerar ônus à municipalidade, conforme necessidade e solicitação da 
Secretaria de Cultura, durante o período de vigência do Termo de 
Colaboração.  
v) Adotar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida e idosos, quando necessário, em observância 
ao artigo 24, § 1º, da Lei 13.019/14.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO:
A presente Parceria vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data do início da prestação do serviço, conforme deta-
lhado no PLANO DE TRABALHO, podendo ser renovado, desde que 
comprovada a necessidade para o Município e desde que a Entidade 
não tenha apresentado problemas no desenvolvimento do Programa, 
Projeto ou Atividade, assim como no tocante à documentação e à 
Prestação de Contas
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Cola-
boração correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 18.01.00.2
3.695.2004.2.057.3.3.90.39.00 (20180592).
CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS: 
Por força da presente parceria o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE  a 
importância de R$ ____________ (______________________
_________) em até 12 (doze) parcelas no valor de R$ __________ 
(_________________________________________).
§ 1º A liberação dos recursos financeiros, em decorrência da celebração 
da referida parceria, deverá ocorrer em consonância com o Cronograma 
de Desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado;
§ 2º Os recursos transferidos serão mantidos pela Entidade Parceira 
em conta bancária específica, somente sendo permitidos créditos 
oriundos da parceria e saques para pagamento de despesas previstas 

no Plano de Trabalho.
§ 3º Os recursos da Parceria, enquanto não utilizados, deverão ser 
obrigatoriamente aplicados em:
I - caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês;
II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de 
mercado aberto lastreada em título da Dívida Pública Federal, quando 
sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.
§ 4º Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente, 
aplicados no objeto da Parceria, estando sujeito às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
§ 5º O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento 
do objeto da Parceria obedecerá ao Plano de Trabalho previamente 
aprovado, tendo por base o Cronograma de Desembolso, como pa-
râmetro para sua elaboração e definição das parcelas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
A ENTIDADE prestará contas à PREFEITURA, da seguinte forma:
A prestação de contas terá como objetivo atender ao disposto no art. 
64 da Lei Federal nº 13.019/2014 e obedecerá ao Decreto n° 11.947, 
de 22 de setembro de 2016, em seu artigo 21:
I – parcial: até 30 (trinta) dias após o recebimento da parcela dos 
recursos repassado no mês anterior, constituída de relatório de cum-
primento do objeto e acompanhada dos seguintes documentos:
a) relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos 
mensal e de informações relacionadas a ações que demonstrem o 
atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho;
b) relatório de aplicação financeira;
c)  cópia dos extratos da conta bancária específica, com a respectiva 
conciliação bancária;
d) comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando 
houver, na conta bancária indicada pela PREFEITURA.
II – anual: até 31 (trinta e um) de janeiro do exercício subsequente, 
dos recursos repassados durante o exercício anterior, nos moldes das 
instruções específica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
 § 1º Na hipótese de descumprimento do prazo previsto, para presta-
ção de contas, o repasse será suspenso e a ENTIDADE terá mais 30 
(trinta) dias para sanar a irregularidade;
§ 2º Decorrido o prazo previsto no Parágrafo 1°, deste artigo, sem que 
a Entidade Parceira efetue a regularização da prestação de contas 
previstas no inciso I, deste artigo, a parcela do mês subsequente poderá 
ser cancelada e, persistindo a irregularidade por mais 60(sessenta) 
dias, o Termo poderá ser cancelado na sua totalidade.
§ 3º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados des-
cumpridos sem justificativa suficiente e aqueles que forem aplicados 
em finalidade diversa da prevista no PLANO DE TRABALHO.
§ 4º A ENTIDADE, na entrega das contas, deverá apresentar os docu-
mentos constantes do Decreto Municipal nº 11.947/2016 ou outro que 
venha substituí-lo, conforme ao período ao qual as contas se referirem.
CLÁUSULA OITAVA – DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
As ações de monitoramento e avaliação compreendem a verificação:
I – do atendimento às metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
II – da permanência da equipe de referência de acordo com os termos 
do presente Edital durante todo o período de vigência;
III – das estratégias metodológicas conforme descritas no Plano de 
Trabalho apresentado.
Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
I – análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, 
da execução das ações desenvolvidas em cada serviço;
II – visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não;
III – reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas;
CLÁUSULA NONA – DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
A ENTIDADE divulgará em locais visíveis de sua sede social  e dos 
estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração 
deste Termo de Colaboração até 180 (cento e oitenta) dias após o 
encerramento da parceria, contados da apreciação da prestação de 
contas final, contendo as informações de que tratam o art. 11 e seu 
parágrafo único, da Lei 13.019/2014, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROIBIÇÃO:
Fica expressamente vedado à ENTIDADE:
I – a transferência ou redistribuição à outras entidades, congêneres 
ou não, dos recursos oriundos da presente Parceria;
II – A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 
nesta Parceria, ainda que em caráter de emergência;

III – A realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência;
IV – A realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros, ou 
correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos 
fora dos prazos;
V – A realização de despesa de publicidade, salvo em caráter edu-
cativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
I - A Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa,  aplicar 
as seguintes penalidades à OSC pelo não cumprimento do instrumento:
a) advertência;
b) suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo da administração pública sancionadora 
por prazo não superior a dois anos;
c) declaração de inidoneidade e proibição de recebimento de recursos 
públicos.
d) cancelamento ou adequação do repasse mensal, devido ao não 
cumprimento das metas;
e) cancelamento do Termo de Colaboração, devido ao não atendimento 
ao objeto proposto.
II - Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente 
fundamentadas e concedido direito de ampla defesa e contraditório, 
bem como comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
III - A entidade deverá manter atualizada e em vigência toda a do-
cumentação durante o exercício, e deverá comunicar à Comissão 
de Monitoramento e Avaliação qualquer alteração de endereço, sob 
pena de suspensão do pagamento. Esta documentação deverá ser 
entregue ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
IV -  A Organização da Sociedade Civil convocada que deixar de com-
parecer para assinatura do Termo de colaboração perderá o direito à 
parceria, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege 
este processo de seleção.
a) Na ocorrência do estabelecido no item anterior poderá a Prefeitura 
Municipal de Guarujá, convocar as Organizações da Sociedade Civil 
remanescentes, participantes do processo de seleção, na ordem de 
classificação ou revogar o processo de seleção.
V - A entidade deverá manter a sede em funcionamento de segunda 
a sexta feira, em horário comercial, onde deverá ter toda a documen-
tação arquivada para fins de fiscalização, tanto interna pela Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, quanto externas, pelos Tribunais de 
Contas, sob pena de suspensão do repasse até regularização.
VI - Os relatórios de atividades deverão ser entregues até o último dia 
útil de cada mês na Secretaria Municipal de Turismo, aos cuidados 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação sob pena de suspensão 
do pagamento, podendo ainda, incorrer no cancelamento do repasse 
do referido mês, caso a entidade não entregue o relatório em até 05 
(cinco) dias úteis após a data inicial, salvo em casos devidamente 
justificados.
VII - No relatório mensal, além das atividades executadas, também 
devem constar as metas pactuadas.
a) Caso as metas fiquem abaixo do estabelecido, a entidade deverá 
justificar o motivo do não cumprimento no próprio relatório. As metas 
serão avaliadas, podendo ocasionar sanções na avaliação final no 
desempenho das entidades, e ocasionar a suspensão, pagamento 
parcial ou até o cancelamento  dos repasses mensais.
VIII - A prestação de contas deverá ser enviada à SETUR, até 30 (trinta) 
dias após o recebimento da parcela do repasse.
a) No caso do descumprimento do prazo previsto no caput, deste 
artigo, o pagamento será suspenso e a entidade terá mais 30 (trinta) 
dias para sanar a irregularidade.
b) Ultrapassando o prazo previsto no § 1º, deste artigo, sem que haja 
regularização pela entidade, o repasse do mês subsequente será 
cancelado.
c) Caso a prestação de contas apresente despesas que não estejam 
de acordo com o plano de aplicação de recurso, será solicitada a de-
volução, aos cofres públicos, do valor pago com as devidas correções.
d) Caso a entidade não utilize uma conta exclusiva para o recebimento 
do repasse, terá a pagamento suspenso até a devida regularização.
IX - Durante o exercício vigente, caso haja parecer desfavorável ao 
repasse por motivo de falta grave, como não cumprimento do projeto, 
denúncias de irregularidades devidamente apuradas, prestação de 
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contas irregular, ou outras demandas verificadas pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, a entidade será notificada por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município, para, no prazo de 03 (três) 
dias, prestar esclarecimentos, sendo que se os vícios apresentados não 
tiverem sido sanados ou inexistindo manifestação a respeito, poderá 
ocasionar o cancelamento do repasse da parcela do referido mês.
X - Persistindo os vícios apontados por até 03 (três) meses, a Co-
missão poderá determinar o cancelamento do repasse total aprovado 
para o exercício.
a) Da decisão de cancelamento do repasse caberá recurso, para o 
GESTOR DA PARCERIA, sem efeito suspensivo, no prazo de 03 (três) 
dias a contar da publicação da Comissão no Diário Oficial do Município.
b) Havendo o cancelamento do repasse, a entidade somente poderá 
pleitear novo subsídio financeiro, no exercício fiscal seguinte.
XI – A entidade estará sujeita a pena de suspensão do repasse devido 
ao não atendimento da contrapartida exigida no item 21 do edital 
01/2019. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO INADIMPLEMENTO:
Qualquer irregularidade no cumprimento das obrigações oriundas 
da presente Parceria autorizará a PREFEITURA a exigir da NOME DA 
ENTIDADE _________________________ o seu saneamento, no 
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem a regularização reclamada, 
serão imediatamente suspensos novos repasses e encaminhada 
comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, com cópias das medidas adotadas pela 
PREFEITURA visando a regularização da pendência, sem prejuízo de 
ser considerado rescindida esta Parceria, a juízo da PREFEITURA, na 
forma prevista na cláusula seguinte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:
 A inexecução total ou parcial da presente Parceria enseja sua res-
cisão, a juízo da PREFEITURA, cabendo à NOME DA ENTIDADE ___
___________________________________, sem prejuízo das 
sanções previstas em lei, devolver o saldo não utilizado das quantias 
recebidas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cobrança 
judicial dos valores apurados, acrescidos, nesta hipótese, de juros e 
correção monetária.
§ 1º – Constitui, particularmente, motivos para perda do Termo de 
Colaboração a constatação das seguintes situações:
I – Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e 
diretrizes que regulam o Programa, especialmente quanto aos padrões 
de qualidade de atendimento;
II – Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento 
realizado.
§ 2º A Parceria poderá ser rescindida unilateralmente por qualquer 
dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. 
§ 3º – Quando ocorrer a denúncia ou rescisão, ficam os participantes 
responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo em que 
viger este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO COMPETENTE:
As partes elegem o foro da Comarca de Guarujá para dirimir as 
dúvidas decorrentes da execução da parceria, sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação  da 
Advocacia Geral do Município – AGM para a solução de qualquer 
pendência decorrente da presente Parceria.
E, por estarem ajustadas, assinam o presente Termo de Colaboração, 
em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito de direito, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em  de _________ de 201  .
Válter Suman

Prefeito
Marcelo Feliciano Nicolau

Secretário Municipal de Turismo
Nome do Presidente da Entidade

Nome da entidade
TESTEMUNHAS:
__________________________
__________________________

Anexo I
Repasses ao Terceiro Setor

Termo de Ciência e de Notificação

Termo de Colaboração
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTON°(DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Parceira, 
respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu en-
caminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos 
e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido pro-
cesso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.° 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais.
LOCAL e DATA:
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): (nome, cargo e assinatura)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: (nome, cargo e assinatura)
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

Anexo II
Repasses ao Terceiro Setor
Cadastro do Responsável

Termo de Colaboração
ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.° (DE ORIGEM):
OBJETO:
Nome

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço 
onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome

Cargo

Endereço Comercial do Órgão/
Setor

Telefone/Fax

e-mail

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
                                                                  

Anexo III
Resolução 02/2016 do Tribunal de Contas

Repasses ao Terceiro Setor
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

Termo de Colaboração
Órgão Público:
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:
Endereço e CEP:
Responsável(is) pela OSC:
CPF:
Objeto da Parceria:
Exercício:
Origem dos recursos (1):

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$

Termo de Colaboração/Fomento nº

Aditamento nº

Aditamento nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 
O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 
– R$ DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE 

CRÉDITO
VALORES 

REPASSADOS – R$

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um 
anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir Valores previstos no exercício anterior e repassados neste 
exercício.
(3) receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _______(nome 
da Entidade)_______ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as des-
pesas incorridas e pagas no exercício/20xx bem como as despesas 
a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATERGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO

DESPESAS REALIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (I)

DESPESAS
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 

A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES

Recursos Humanos (5)
Recursos Humanos (6)

Medicamentos
Material médico e 

hospitalar(*)
Gêneros alimentícios

Outros materiais de consumo
Serviços médicos (*)

Outros serviços de terceiros
Locação de Imóveis
Locações diversas
Locações diversas

Utilidades públicas (7)
Combustível

Bens materiais permanentes
Obras

Despesas financeiras e 
bancárias

Outras despesas
TOTAL

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo 
ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compro-
missos assumidos que não são classificados contabilmente como 
DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E PASGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos 
obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve 
aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 
multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim 
sendo, vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 
de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota 
de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela Entidade supra 
epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 
exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme 
programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Local e Data:
Responsável(eis) pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo 
e assinatura). 
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO
Eu, _______________ portador da Cédula de Identida-
de RG nº ____________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº ___________________, Presidente da Entidade 
_____________________________, declaro que faço cota-
ção prévia de preços para compras e/ou contratações oriundas 
de recursos públicos, demonstrando economicidade, podendo ser 
comprovadas numa eventual Avaliação pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Guarujá, em ___________________.
___________________________________________

(Representante Legal da Entidade)

HABITAÇÃO
COMUNICADO

Atendendo o disposto no artigo 1º da Lei 9.452 de 20 de março de 1.997, 
informo a liberação de recursos no valor de R$ 4.111.298,22 (quatro 
milhões, cento e onze mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e 
dois centavos), relativos a 6ª parcela do Contrato de Financiamento 
nº 0502416-54/2018, no âmbito do Programa FINISA, Modalidade 
FINISA-Despesa de Capital. 

Guarujá, 02 de outubro de 2.019.
Marcelo Mariano

Secretário Municipal de Habitação

CONVOCAÇÃO
A Secretaria de Habitação convoca as pessoas abaixo relacionada, a 
comparecer na Av Santos Dumont, 640 – 2º andar - Santo Antônio, no 
prazo de três (03) dias, a partir desta publicação para tomar ciência 
da exclusão do Programa de locação social. 

EXCLUSÃO OUTUBRO/19 

Nº NOME DOCUMENTO BAIRRO DECRETO

1 Alice Maria de Jesus 216.574.358-30 Canta Galo 13060/19

2 Luiz Fernando Correia 011.967.678-82 Morro da Cachoeira 13253/19

Guarujá, 07 de outubro de 2019
Nelsomar Guedes Coutinho

Secretário Municipal de Habitação Interino

CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E HABITACIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos e convocamos os Senhores Conselheiros para Reunião 
Extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Habitacional - CMDUH que será realizada no dia 10 de outubro 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 19955/231732/2019. SÉRGIO DE AROUCHE FONSE-
CA. RUA ERNESTO MARQUES, 223, MORRINHOS, GJÁ/SP. SOLICITA 
RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PROCESSO EM TRAMI-
TAÇÃO NO VRE.
3.PROCESSO 28666/234309/2019. RODRIGUES & YOKOTA CO-
MÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. RUA QUINTO BERTOLDI, 128, PITAN-
GUEIRAS, GJÁ/SP. ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO 
PRESENCIAL – VRE.
4. PROCESSO 29071/234359/2019. ADRIANA DE SOUZA CHIU-
SO BRANCO. RUA ETTORE RANGONI, 06, PITANGUEIRAS, GJÁ/SP. 
ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE.
5. PROCESSO 17719/231347/2019. QUINTAL E MAXIMINO TELE-
FONIA LTDA. RUA AMAZONAS, 72, LOJA 51, VILA ALICE, GJÁ/SP. 
ENCAMINHA PARA FINS DE LICENCIAMENTO PRESENCIAL – VRE.
6. PROCESSO 21822/200952/2019 ANEXO 8574/200952/2015, 
VOL I A III. PARQUE PRADO GUARUJÁ PARTICIPAÇÕES LTDA. RUA 
PAÍS DE ARAÚJO, 29, 1º ANDAR, CJ. 13, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP. 
APRESENTA PROJETO MODIFICATIVO – CAD 3-0584-116-00.
7. PROCESSO 21418/226691/2019 ANEXO 3307/226691/2019. 
SONIA M. O. GOMES EIRELLI. RUA ORQUÍDEAS, 172, JARDIM PRI-
MAVERA, GJÁ/SP. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO.
8. PROCESSO 3312/62585/2016 ANEXOS 33043/62585/2010, 
3 3 0 4 4 / 6 2 5 8 5 / 2 0 1 0 ,  1 9 3 4 3 / 6 2 5 8 5 / 2 0 1 4 , 
23465/62585/2014 E 20822/62585/2019, VOL. I E II. JOY-
CE MARION ZORGDARGER GUARUJA ME. RUA JOSÉ AMIEIRO, 
320, LOTE 04, QUADRA 06, ENESEADA, GJÁ/SP. ENCAMINHA 
RECURSO ADMINISTRATIVO.
9. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
Ressaltamos a importância de sua presença, garantindo quórum para 
as decisões. Em caso de impossibilidade da presença do titular, soli-
citamos 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, 03 de outubro de 2019.
Darnei Candido 

Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional – CMDUH

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA N°1433/2019

EVERTON SANT’ANA, PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Nº 135/2012 e Lei Complementar Nº 179/2015 e suas alterações,

R E S O L V E:
NOMEAR a Servidora LUCIANA GOULART, prontuário nº 60.051, para 
responder como Gerente Administrativo junto à Guarujá Previdência, 
retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 07 de outubro de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
Secretaria Geral
Registrada no Livro Competente
“S.G”, em 07.10.2019
Ana Paula dos Santos

Pront. n.º 60.061, que a digitei.

PORTARIA N°1434/2019
EVERTON SANT’ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVI-
DÊNCIA, usando das atribuições que a Lei lhe confere e, 
Considerando o que consta no processo administrativo n° 111/2019;

R E S O L V E:
REVERTER a redução de jornada de trabalho da servidora Suelen do 
Santos Euzébio, Prontuário 60.042, para jornada padrão do respectivo 
cargo, retroagindo seus efeitos a 01/10/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 07 de outubro de 2019

DIRETOR PRESIDENTE
Secretaria Geral
Registrada no Livro Competente
“S.G”, em 04.10.2019
Ana Paula dos Santos
Pront. n.º 60.061, que a digitei.

ERRATA
PORTARIA Nº 1.423/2019, de 01/10/2019.

Na Portaria nº 1.423/2019 de 01/10/2019, publicada no Diário Oficial
do Município de 02 de outubro de 2019, 
onde se lê:
“..., Liz Oliveira França.
leia – se:
“..., Lys Oliveira França.
Guarujá, 07 de outubro de 2019.
Everton Sant’ana
Diretor Presidente 

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

E D I T A L
A Câmara Municipal de Guarujá convida a população em geral para 
participar das Audiências Públicas que serão realizadas nos dias 9 
(quarta-feira) e 11 (sexta-feira) do corrente mês – às 9 horas – no 
Plenário desta Casa para tratar do Projeto de Lei nº 204/2019, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Estima a Receita e fixa a despesa 
do Município de Guarujá para o exercício de 2020”, em atendimento 
ao disposto no artigo 44 da Lei Federal 10.257/01, combinado com 
a Lei Municipal nº 4424/2017.

Câmara Municipal de Guarujá, em 7 de outubro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

mailto:cmduh.guaruja@gmail.com  
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
MESA DA CÂMARA
ATO Nº 159/2019

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas pelo artigo 27, inciso III da Lei Orgânica do Município de Guarujá,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Cancelar os saldos das seguintes dotações do Orçamento vigente, afetas ao Poder Legislativo:

01.031.4005.0.001 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas. -  R$ 300.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.1.90.05.00 - Outros Benf. Previd. Serv. e Militar -  R$ 50.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil -  R$ 1.000.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais -  R$ 300.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil -  R$ 500.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais -  R$ 50.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - R$ 300.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -  R$ 50.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção -  R$ 50.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.37.00 - Locação de Mão de Obra -  R$ 50.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica -  R$ 300.000,00
01.031.4005.2.001 - 3.3.90.48.00 - Outros Aux. Financeiros P. Física -  R$ 50.000,00
  Total - R$ 3.000.000,00

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto 
de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Câmara Municipal de Guarujá, em 9 de setembro de 2019.

Edilson Dias de Andrade
Presidente

Edmar Lima dos Santos
1º Secretário

Joel Agostinho de Jesus
2º Secretário

Registrado no livro competente.
Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá, em 9 de setembro de 2019.

Rafael Santos Freitas
Secretário Geral
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Município promove 
atividades para a 
Semana Nacional de 
Redução de Desastres 

Programação, aberta na segunda (7), se encerra sexta-feira (11) e conta com palestras, ações educativas e Olimpíada do Conhecimento

DEFESA CIVIL

Para celebrar a Semana 
Nacional de Redução 
de Desastres deste ano, 

a Secretaria de Defesa e Con-
vivência Social (Sedecon) de 
Guarujá, por meio da Diretoria 
de Defesa Civil, está promo-
vendo atividades e palestras 
educativas em escolas particu-
lares do Município. A progra-
mação começou na segunda 
(7) e segue até sexta-feira (11). 

A Semana acontece anu-
almente durante a segunda 
semana do mês de outubro, 
e tem o objetivo de aumentar 
o senso de percepção de ris-
co da população, mediante 
a mudança cultural relacio-
nada à conduta preventiva e 
preparativa, principalmente 
das comunidades que vivem 
em áreas de risco.

Serão realizadas palestras 
e ações educativas, além da 
distribuição de materiais in-
formativos em espaços públi-
cos, simulados ou eventos, a 
fim de levar conscientização 
para a população. Este ano, a 
Semana está focada em escolas 
particulares.

Com este tipo de ação, Gua-
rujá busca por um município 
mais resiliente aos desastres 
naturais, trabalhando de ma-
neira antecipada, realizando 
atividades educativas, treina-
mentos e vistorias em áreas de 
risco e sistema de drenagem, 
além de ações mitigadoras em 
períodos de chuva.

O primeiro dia das ativida-
des contou com uma palestra 
sobre noções de Proteção e 
Defesa Civil, seguida de teatro 
de fantoches na Escola Vivere 
(Guaiúba), para crianças de 5 
a 8 anos.

Nesta quarta-feira (9), a 
Cidade participará da Eta-
pa Metropolitana (final) da 
Olimpíada do Conhecimento, 
em Praia Grande, representa-
da por alunas da Escola Ôme-
ga (Avenida Osvaldo Cruz - 
Parque Estuário (Vicente de 
Carvalho). 

Foram realizadas duas fa-
ses, envolvendo 2.424 alunos, 
além de professores e equi-
pes de sete unidades de en-
sino da rede pública e quatro 
particulares. O evento conta-
rá com a participação de nove 
escolas, que representarão os 
nove municípios da Baixada 
Santista.

O diretor de Defesa Civil 
de Guarujá conta que são 
essas ações do presente que 
acarretarão em frutos para o 
futuro da Cidade. “Acredita-
mos que o aprendizado em 

sala de aula será multiplica-
do em casa com os parentes 
e amigos, garantindo assim, 
que os munícipes entendam 
os riscos geológicos existen-
tes e estejam mais prepara-
dos para a contingência”.

Serão realizadas palestras, 
ações educativas e distribuição 
de materiais informativos

PROGRAMAÇÃO
09/10 – Das 13 às 17 horas - Etapa 
Metropolitana (final) da Olimpíada do 
Conhecimento em Defesa Civil – em 
Praia Grande

10/10 – Às 14h - Palestra de noções 
de Proteção e Defesa Civil no Colégio 
Ômega para crianças de 5 a 8 anos e 
equipe técnica 

11/10 – às 9h - Exercício simulado do 
Plano Preventivo de Defesa Civil para 
Escorregamentos com a participação de 
alunos do 3º, 4º e 5º anos da Escola Vivere 
(Rua Lino da Cunha Leal, 249 - Guaiúba)

Com esta ação, 
Guarujá busca 
por um município 
mais resiliente aos 
desastres naturais

Será efetuada simulação de 
coleta de dados pluviométri-
cos, cálculo de acumulados, 
alteração de nível, vistoria 
de campo e remoção de po-
pulação, com estudantes que 
participaram de treinamento 
prévio de coleta, interpretação 
de dados de chuva e que rece-
beram noções de defesa civil.

Fotos A
rquivo/P
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