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ÚLTIMA PÁGINA

Secretário de 
Estado do Turismo 
enaltece trabalho 
feito pela Cidade

Baixada Santista debate logística 
e transportes em Guarujá

Estudante da rede municipal cria 
opções sustentáveis ao plástico e isopor

BANDEIRA AZUL

INOVA RMBS

FIBRAS VEGETAIS

Fotos Hygor Abreu

NOVEMBRO

AZUL

Guarujá começa 
a respirar ares de 
alta temporada

TURISMO

À medida em que os termômetros 
registram aumento de 
temperatura, sobe também 
o número de turistas. Cidade 
aprimorou infraestrutura urbana 
para receber visitantes na 
temporada de verão e conquistou 
a melhor classificação no Mapa do 
Turismo Brasileiro

PÁGINAs 6 e 7

Vinícius Lummertz discursou em 
cerimônia na Praia do Tombo
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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

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

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

UNIDADE FISCAL
DO MUNICÍPIO R$ 3,34

restaurante

menu

popularR$
 1

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

SANTO ANTÔNIO

BOM PRATO

Cozido misto com legumes, arroz, 
feijão, salada tricolor, goiabada e suco 
de manga

Estrogonofe de carne com batata palha, 
arroz, feijão, alface com pepino, maçã e 
suco de uva

Carne suína ao molho de limão com 
beterraba salsa, arroz, feijão, salada mista, 
doce de geléia e suco de frutas vermelhas

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

11ª parcela para o Centro, 
Sul e Leste vence hoje (8)

Cidade realiza 7ª 
Noite da Pizza hoje (8)

Dúvidas sobre a cobrança do imposto devem ser esclarecidas no Paço Municipal Raphael Vitiello (Santo 
Antônio) ou na Unidade de Atendimento ao Contribuinte, em Vicente de Carvalho

Contribuintes das regiões 
do Centro, Sul e Leste de 
Guarujá, e que optaram 

por parcelar em 12 meses o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), devem ficar 
atentos ao vencimento hoje 
(8) da 11ª parcela do tributo. 
Já no dia 14, vencerá a parce-
la para quem reside na região 
Oeste, e dia 27 para a região de 
Vicente de Carvalho (ZN Norte 
e ZN Sul).

Para esclarecimentos de 
dúvidas sobre a cobrança do 
imposto, o interessado pode 
procurar o atendimento da 
Secretaria de Finanças (Se-
fin), por meio da Diretoria de 
Gestão Tributária, no Paço 
Municipal Raphael Vitiello 
(Avenida Santos Dumont, 640 
– bairro Santo Antônio). O te-
lefone para contato é o (13) 
3308-7655; ou na Unidade de 
Atendimento ao Contribuinte, 

IPTU
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CAUSA ANIMAL

BAIRROS POR REGIÃO
Região Central: Vila Maia, 
Pitangueiras e Barra Funda;

Região Sul: Astúrias, Tombo, 
Guaiúba e Jardim Las Palmas;

Região Oeste: Santo Antônio, 
Santa Rosa, até o Ferry Boat 
que faz a travessia Guarujá-
Santos;

Região Leste: Enseada, Jardim 
Acapulco e Perequê, até o 
Ferry Boat que faz a travessia 
Guarujá-Bertioga.

A 7ª Noite da Pizza em prol 
da causa animal,  acontece 
hoje (8), às 20 horas, no Grêmio 
dos Funcionários Públicos de 
Guarujá (Rua Ranulpho Verís-

simo, 50 – Jardim Las Palmas). 
A animação ficará por conta do 
grupo Devanejo. Os ingressos 
custam R$35,00 e a bebidas  
serão pagas à parte. 

Diferente do publicado na 
página 12 da edição de ontem, 
o projeto piloto a ser imple-

mentado na Rede Municipal 
de Saúde visa integrar a acu-
puntura ao tratamento farma-

cológico da asma. O projeto 
tem duração de até dois anos 
e tem a participação dos alu-

nos de pós-graduação em re-
sidência multiprofissional em 
Atenção Básica da Uninove.

ERRATA

na Rua Cunhambebe, 500, em 
Vicente de Carvalho - telefone 
(13) 3342-5872. Em ambos os 
locais, o atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 10 às 
16 horas. 

A Sefin adverte sobre a im-
portância das pessoas estarem 

em dia com o IPTU, porque 
além de evitar multas e ficar 
em situação regular com o fis-
co, contribuem com a Cidade, 
já que os recursos são investi-
dos em melhorias.

A Prefeitura orienta o con-
tribuinte que verifique junto 

a sua instituição financeira o 
limite de crédito para transa-
ções diárias, com o objetivo de 
não ter problemas na hora de 
realizar o pagamento do tri-
buto. Pagamentos agendados 
através de débito automático 
não sofrerão alterações.
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Em Guarujá, Inova RMBS debate Logística 
e Transportes na próxima segunda (11)

UBS Pernambuco tem 
expediente alterado hoje (8)

Movimento que reúne diversos segmentos interessados em promover o desenvolvimento econômico regional se reúne no Teatro Procópio Ferreira

Na próxima segunda-feira 
(11), às 18 horas, Guaru-
já será sede de mais um 

encontro do Inova – Região Me-
tropolitana da Baixada Santista 
(RMBS). O movimento supra-
partidário reunirá represen-
tantes de diversos segmentos 
para discutir o desafio para o 
desenvolvimento econômico 
regional sob a perspectiva do 
segmento Logístico e de Trans-
portes. A programação será no 
Teatro Procópio Ferreira (Ave-
nida Dom Pedro I, 350, Jardim 
Tejereba).

Lançado oficialmente em 
20 de agosto deste ano, o Inova 
RMBS foi concebido a partir 
da união de representantes 
de diversos segmentos inco-
modados com a estagnação e 
retração do desenvolvimento 
econômico regional. Está cal-
cado em cinco pilares: o setor 
de ensino superior e técnico, 
sindicatos patronais e dos 
trabalhadores, empresários, 
sociedade civil organizada e 
a classe política. 

Em Guarujá, o painel com 
especialistas terá a participa-
ção do diretor superintendente 
da Ecovias, Ronald Marangon; 
do diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças do Departa-
mento Aeroviário do Estado de 
São Paulo (DAESP), Ângelo Luiz 
Moreira Grossi; e do presidente 
da Santos Port Authority (SPA), 
Casemiro Tércio de Carvalho. 
Os pesquisadores e público em 
geral terão espaço para abordar 

questões pertinentes ao tema. 

DIFERENTES VERTENTES
Anfitrião do evento, o pre-

feito de Guarujá destaca que a 
Baixada Santista tem diferentes 
vertentes econômicas, ainda 
que a vocação portuária seja a 
grande indutora desse proces-
so, além do Turismo, que é um 
tema afeto a todas as nove ci-
dades. “Porém, existem outras 
potencialidades que precisam 
ser retomadas ou induzidas”, 
afirma.

O prefeito especifica: “São 
os casos do polo industrial de 
Cubatão, do Complexo Em-

presarial Andaraguá, do Aeró-
dromo Civil Metropolitano de 
Guarujá e as próprias necessi-
dades de expansão das áreas 
retroportuárias e da cadeia de 
petróleo e gás”.

Para o presidente da Santos 
Port Authority, Casemiro Tér-
cio Carvalho, o Inova cumpre 
um papel fundamental na for-
mulação de políticas visando 
o desenvolvimento econômico 
sustentável da Baixada Santista. 
“Pela sua importância social, 
ambiental, cultural e econômi-
ca na Região, o Porto de Santos 
vem se integrando a iniciativas 
dessa natureza, no melhor in-

teresse da construção de uma 
boa relação porto-cidade”.

CEO do Complexo Empresa-
rial Andaraguá, André Ursini, 
reforça a importância da par-
ticipação no evento, da classe 
empresarial e dos setores de 
logística em geral, como o por-
tuário, aeroportuário, rodoviá-
rio, marítimo e ferroviário. “É 
a oportunidade de apontar as 
demandas, carências e defici-
ências que este segmento sofre 
na Região para serem incluídos 
no relatório de pesquisa reali-
zado pelo setor universitário 
que resultará no diagnóstico 
regional”, disse, complemen-

tando com a necessidade de 
se apresentar, com o apoio 
do empresariado, um plano 
de desenvolvimento para os 
próximos anos.

O prefeito aposta, ainda, no 
planejamento. “Só assim, e com 
sincronismo, vamos conseguir 
resultados significativos e à al-
tura da relevância econômica 
que a Baixada Santista tem no 
âmbito da economia paulista, 
a maior do País”, finaliza.

Na primeira etapa do Inova, 
o setor acadêmico desenvolve 
ampla pesquisa, com identifi-
cação sistêmica, mapeamento 
e análise do ambiente metro-
politano e dos setores interve-
nientes para o desenvolvimen-
to regional.

As inscrições para o encon-
tro em Guarujá devem ser re-
alizadas através do Whatsapp, 
no telefone 55 13 9917609879.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SERVIÇO

Hoje (08), o atendimento 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de Pernambuco, loca-
lizada na Rua das Samam-

baias s/nº, será realizado 
até meio-dia. O expedien-
te será interrompido para 
a realização do serviço de 

limpeza de caixa d’água. Ou-
tras informações podem ser 
obtidas pelos telefones (13) 
3353-2529 / 3353-2329.

PROGRAMAÇÃO DO INOVA RMBS
18/11 – Tema: Petróleo
Local: Cubatão

25/11 – Tema: Turismo
Local: Praia Grande

02/12 – Tema: Inovação
Local: Guarujá

09/12 – Tema: Metal
Local: Cubatão

05/02 – Relatório
Local: Praia Grande
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Fibra de bananeira é 
alternativa sustentável em 
projeto de aluna municipal

Evento é sucesso de 
público alcançando mais 
de duas mil pessoas

Yasmim Souza, da EM 1º de Maio, utilizou fibras de bananeira e buriti para a 
criação de produtos que se tornam adubo orgânico após decomposição

Olhar com carinho para o 
Meio Ambiente é a cha-
ve para um município 

sustentável e ecologicamente 
correto. Em Guarujá, cada vez 
mais jovens aderem à causa 
ambiental e movimentam o 
cenário com novas ideias e 
projetos. A estudante Yasmim 
Souza, da Escola Municipal 1º 
de Maio (Jardim Boa Esperan-
ça), desenvolveu materiais bio-
degradáveis a partir da fibra de 
bananeira e buriti, e pretende 
inovar o mercado com canu-
dos comestíveis, bandejas e 
papéis sustentáveis.

A estudante, de 25 anos, 
explica que seus produtos 
são alternativas para substi-
tuir materiais produzidos em 
grande escala pelo mercado, 
especialmente os de isopor.  
A ideia surgiu em 2007, quan-
do Yasmim cursava o Ensino 
Médio, em Roraima. Porém, 
seu projeto, Fiber Innovation, 
passou a ser desenvolvido após 
a jovem se mudar para Guaru-
já, onde recebeu o apoio de 
sua atual escola, onde cursa o 
último ano do curso técnico de 
Meio Ambiente, e participou 
da Expo Ambiental. 

O coordenador técnico 
dos cursos de Química e Meio 
Ambiente da E.M. 1º de Maio, 
comenta o legado da Expo Am-
biental  na unidade e o mérito 
de Yasmim como vencedora da 
feira. “Há 13 anos realizamos 
a Expo na escola, e todos os 
anos nossos alunos apresen-
tam soluções fantásticas para 
os problemas ambientais”.

Com aroma cítrico, as ban-

dejas apresentam maior re-
sistência do que as de isopor 
e são feitas com condimentos 
antifúngicos e antibacterianos. 
Se descartadas na natureza, se 
decompõem em 32 dias. As cai-
xas térmicas, feitas do talo de 
buriti, se decompõem em até 
60 dias após o descarte. Já os 
canudos biodegradáveis, são 
comestíveis e procuram inovar 
no mercado alimentício. Seu 
sabor pode ser alterado por 
essências e sua decomposição 
não agride o Meio Ambiente. 

Seus papeis são 100% orgâ-
nicos, podem ser impressos e 
possuem a mesma durabili-
dade de papeis comuns. Seu 
tamanho e espessura são alte-
rados durante a produção e, se 
descartado corretamente, se 
decompõe em 72 horas, tor-

O mês de outubro inteiro 
foi voltado à capacitação de 
pequenos empreendedores, 
18 atividades realizadas, dois 
eventos de grande impacto e 
mais de duas mil pessoas al-
cançadas. Assim, chegou ao 
fim a Jornada Empreendedora 
Guarujá 2019 - evento idealiza-
do pela Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Portuário.

Com a proposta de demo-
cratizar o conhecimento re-
lacionado ao empreendedo-
rismo, a Jornada trouxe uma 
programação diversificada 
e totalmente gratuita. Fo-
ram oficinas de capacitação, 
workshops, feiras, serviço de 
consultoria e palestras com 
grandes nomes do mercado 
regional e brasileiro, resul-
tando em um grande sucesso 
de público. 

“Esse ano conseguimos do-
brar a quantidade de público 
das edições anteriores, graças 
a um trabalho árduo junto aos 
nossos parceiros, o que possi-
bilitou não só ampliar o núme-
ro de cursos oferecidos, mas 
também as suas temáticas, 
indo desde as oficinas de ca-

pacitação, até eventos maiores 
voltados à tecnologia e inova-
ção, capazes de abrir horizon-
tes e preparar o pequeno em-
presário para o futuro”, disse o 
diretor municipal de Desenvol-
vimento da Micro e Pequena 
Empresa e do Empreendedor 
Individual. 

Nessa edição, a Jornada en-
fatizou as novas tecnologias e 
ferramentas de marketing di-
gital, trazendo nomes de rele-
vância nacional, como o Prof. 
Dr. Maurício Pazini Brandão, 
PhD, representante do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, e 
o empresário Talles Quinderé, 
atualmente um dos maiores 
nomes do marketing digital 
do Brasil, que lotou o Teatro 
Municipal Procópio Ferreira 
em palestra sobre o método 
meteórico de vendas, sendo a 
atração principal da Jornada. 

A Jornada Empreendedo-
ra Guarujá 2019 contou com a 
parceria do Sebrae SP, da As-
sociação Comercial de Guarujá 
(Aceg), da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL), do Sest/Se-
nat, da Câmara Municipal de 
Guarujá e da Associação Pala-
vra de Vida. 

nando-se um adubo orgânico. 
“Meu maior objetivo é atin-

gir a substituição do polietile-
no (isopor), material que agri-
de o meio ambiente e atinge os 
animais marinhos. Vejo a pro-
dução desses materiais como 
uma solução ecologicamente 
correta e economicamente 
sustentável para o mercado”, 
finalizou Yasmim.

O professor de Operações 
Unitárias e de Controle da Po-
luição Ambiental da unidade 
comenta a importância dos 
trabalhos para a associação 
do que é ensinado em sala 
de aula. “O conhecimento na 
área ambiental pode trazer 
inúmeros benefícios para a 
sociedade. A teoria auxilia na 
vida prática, melhorando a 
vida de todos”.

Divulgação

Fotos: H
ygor A

breu

SUSTENTABILIDADE JORNADA EMPREENDEDORA

Estudante 
pretende inovar 

o mercado 
com canudos 
comestíveis, 

bandejas e papéis 
sustentáveis
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO  

D E C R E T O  N.º  13.363.
“Abre crédito adicional suplementar na importância de R$ 
137.223,28 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 
no inciso I do artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.598, de 20 de 
dezembro de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Secretaria Municipal de Saúde, um 
crédito na importância de R$ 137.223,28 (cento e trinta e 
sete mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), 
destinado a suplementar a dotação de seu orçamento vigente, 
observada a seguinte discriminação:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  R$ 
16.01.00 10 301 1008 2 157 4 4 90 51 00 obras e instalações 95 137.223.,28

TOTAL 137.223.,28

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será 
coberto, dentro das normas vigentes, com o superávit 
financeiro verificado em 31/12/2018 pela Secretaria 
Municipal de Saúde dos recursos provenientes de emenda 
parlamentar repassada pelo Governo Federal em março 
de 2017, através do Fundo Nacional de Saúde, destinada à 
construção de unidade de saúde da família – USAFA, no bairro 
Cidade Atlântica.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 07 de novembro de 

2019.
PREFEITO

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 07.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.364.
“Abre crédito adicional suplementar na importância de R$ 
211.886,93 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 
no inciso I do artigo 6.º da Lei Municipal n.º 4.598, de 20 de 
dezembro de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Secretaria Municipal de Saúde e na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, um crédito 
na importância de R$ 211.886,93 (duzentos e onze mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), 
destinado a suplementar as dotações de seus orçamentos 
vigentes, observadas as seguintes discriminações:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 

16.01.00 10 122 1001 2 158 3 3 50 43 00 subvenções sociais 1   
140.000,00 

25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 93 00 indenizações e restituições 1     
31.886,93 

25.01.00 15 451 2001 2 198 3 1 90 16 00 outras despesas variáveis - pessoal civil 1     
40.000,00 

Total 211.886,93 

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será 
coberto, dentro das normas vigentes, com recursos oriundos 

das anulações abaixo discriminadas:
CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 

16.01.00 10 302 1009 2 214 3 1 90 13 00 obrigações patronais 1   140.000,00 
25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 51 00 obras e instalações 1     31.886,93 
25.01.00 15 451 2001 2 198 3 3 90 30 00 material de consumo 1     40.000,00 

Total 211.886,93 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 07 de novembro de 
2019.

PREFEITO
“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 07.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.365.
“Remaneja a importância de R$ 12.000,00 e dá outras 
providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 
nos artigos 167, inciso VI, da Constituição Federal e 11 da Lei 
Municipal n.º 4.644, de 24 de maio de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Fica remanejada, na Ouvidoria Geral do Município, a 
importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme 
autorização presente no artigo 11 da Lei Municipal n.º 4.644, 
de 24 de maio de 2019, para a dotação abaixo discriminada:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
30.01.00 04 122 4012 2 217 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 12.000,00 

Total 12.000,00 

Art. 2.º O valor remanejado pelo artigo anterior será coberto, 
dentro das normas vigentes, com recursos oriundos da 
anulação abaixo discriminada:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
30.01.00 04 122 4012 2 217 3 3 50 43 00 subvenções sociais 1 12.000,00 

Total 12.000,00 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 07 de novembro de 
2019.

PREFEITO
“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
  “GAB UGAF”, em 07.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.366.
“Abre crédito adicional suplementar na importância de R$ 
7.211.000,00 e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no 
inciso III do artigo 7.º da Lei Municipal n.º 4.598, de 20 de 
dezembro de 2018;
D E C R E T A :
Art. 1.º Fica aberto, na Advocacia Geral do Município, na 
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal 
de Defesa e Convivência Social, na Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Portuário, na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, na Secretaria Municipal de 
Saúde e na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
um crédito na importância de R$ 7.211.000,00 (sete milhões, 
duzentos e onze mil reais), destinado a suplementar as 
dotações de seus orçamentos vigentes, observadas as 
seguintes discriminações:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
04.01.00 04 122 4008 2 005 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 91.000,00 
06.01.00 04 122 4002 2 010 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 450.000,00 
10.01.00 06 181 3003 2 178 3 1 90 94 00 indenizações e restituições trabalhistas 1 7.000,00 
11.01.00 04 122 2002 2 027 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 85.000,00 
15.01.00 18 542 3001 2 047 3 1 90 11 00 venc. e vant. fixas - pessoal civil 1 536.000,00 
16.01.00 10 302 1009 2 159 3 1 90 11 00 venc. e vant. fixas - pessoal civil 1 3.600.000,00 
16.01.00 10 302 1009 2 159 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 1.640.000,00 
16.01.00 10 305 1011 2 162 3 1 90 11 00 venc. e vant. fixas - pessoal civil 1 652.000,00 
23.01.00 04 121 4009 2 196 3 1 91 13 00 obrigações patronais 1 150.000,00 

Total 7.211.000,00 

Art. 2.º O valor do crédito aberto pelo artigo anterior será 
coberto, dentro das normas vigentes, com recursos oriundos 
das anulações abaixo discriminadas:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
12.01.00 12 361 1002 2 080 3 1 90 11 00 venc. e vant. fixas - pessoal civil 1 7.211.000,00 

Total 7.211.000,00 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 07 de novembro de 
2019.

PREFEITO
“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 07.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

Quem joga lixo e 
entulho nas ruas, joga 
sujo com sua cidade.

NÃO JOGUE LIXO NAS RUAS.
FAÇA SUA PARTE.
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Com início da média temporada, 
começa a crescer a procura de 
Guarujá pelos turistas

Cidade aprimorou infraestrutura urbana para receber visitantes no verão e conquistou a melhor 
classificação no Mapa do Turismo Brasileiro

Com a chegada da primavera e a pro-
ximidade da temporada de verão, o 
número de turistas vem crescendo 

aos finais de semana em Guarujá. É o que 
atestam hoteleiros, comerciantes e de-
mais entes que compõem o trade turístico 
da Cidade. Desde a chegada da primavera, 
basta andar pelas ruas e praias de Guaru-
já para perceber que, à medida  em que 
os termômetros registram aumento de 
temperatura, sobe também o número 
de visitantes.

Mas não é só o sol que está colaboran-
do. Guarujá vem investindo maciçamen-
te, em diversas frentes, para aprimorar 
a infraestrutura tanto para moradores 
quanto para turistas. Exemplo disso são os 
constantes investimentos em segurança 
pública. 

Presidente da Associação dos Pro-
prietários de Meios de Hospedagem de 
Guarujá (APROHOT), José de Ávila, já 
constatou melhora no movimento da 
hotelaria neste ano, em comparação com 
anos anteriores. “Estamos muito felizes 
com a preocupação da Administração 
atual em armar e aumentar o efetivo da 
Guarda Civil Municipal de Guarujá. Não 
existe turismo de sucesso sem segurança,” 

TEMPORADA 2019/2020

destacou. 
Maria Laudenir de Oliveira, presidente 

do Visite Guarujá, também já notou uma 
crescente na procura por hospedagens. 
“Às sextas, os hotéis e pousadas atingem 
de 50% a 60% de reservas. Aos sábados, 
chegamos a 70% ou 80%. Isso aumenta 
nossas expectativas para a próxima tem-
porada”, aposta. 

INVESTIMENTOS
Na próxima temporada, mais de 100 

Guardas Civis Municipais (GCMs) trei-
nados e habilitados ao uso de arma de 
fogo estarão no patrulhamento das vias 
e próprios públicos. Outra novidade é a 
iluminação ornamental das principais 
avenidas da Cidade e das praias do Tombo, 
Astúrias, Pitangueiras e Enseada, com 
lâmpadas de LED, que iluminam mais e 
consomem menos energia.

Na Praia de Pitangueiras, um novo 
posto de salvamento foi instalado para 
reforçar o monitoramento dos banhistas. 
A Prefeitura também investiu em obras 
que impactam o turismo e a economia 
local, como a revitalização do Mirante 
da Campina, entregue em junho e que 
rapidamente se tornou uma das principais 
atrações da Cidade.

Aos fins de semana, o projeto “Mú-
sica no Mirante” é um atrativo, quando 
instrumentistas da Orquestra Municipal 
se apresentam no local ao pôr do sol. Do 
Mirante, a 40 metros de altura, pode-se 
contemplar toda a Praia da Enseada, a 
mais extensa de Guarujá, com quase seis 
metros de faixa de areia. 

É na orla da Enseada que está, tam-
bém, a nova Praça Horácio Lafer, trans-
formada em outra boa opção de diversão 
para as famílias. Além da retirada das ru-
ínas de um antigo palco de concreto, a 
praça ganhou infraestrutura, paisagismo, 
acessibilidade, playground, academia ao 
ar livre e passou a ser a primeira praça 
com aparelhos voltados à pessoa com de-
ficiência. Juntos, o Mirante e a Horácio 
Lafer receberam investimentos de cerca 
de R$ 3 milhões.

Ainda neste verão, um novo Centro 
de Informações e um Observatório Tu-
rístico serão instalados no antigo Píer da 
Gávea – localizado na Alameda Marechal 
Floriano Peixoto, em Pitangueiras, que foi 
repassado ao Município pela Superinten-
dência do Patrimônio da União do Estado 
de São Paulo (SPU). 

MAIS EXPECTATIVAS
Sócia proprietária do Grand Hotel 

Guarujá, Nalva Lima também constatou 
a melhora da imagem da Cidade na pers-
pectiva de turistas e moradores. “Estamos 
otimistas com a temporada 2019/2020, 

justamente pelas ações e investimentos 
em infraestrutura e eventos, como o Fes-
tival de Balonismo, na baixa temporada,” 
ressaltou. 

Vendedora há seis anos na loja Nice 
Biquínis, em Pitangueiras, Valquíria Da-
masceno espera que a próxima tempora-
da seja a melhor desde 2015. Ela enxerga 
um movimento crescente a cada verão. 
“Incrementar a exploração do turismo, 
trazendo opções de entretenimento e ad-
ministrando o movimento da Cidade, é 
muito importante. Isso afeta diretamente 
na geração de emprego e renda para os 
moradores,” destacou. 

O empresário Bruno Rodrigues, do 
hostel, escola de surf e bar Curvão Surf 
House, na Praia da Enseada, tem a mes-
ma visão. Recentemente, ele ampliou seu 
estabelecimento e vem trabalhando com 
nichos de mercado crescentes na região, 
como os universitários, devido à chegada 
de dois cursos de Medicina no Município. 
Temos tido muita receptividade desse pú-
blico, que é exigente e gosta de espaços 
com a sua cara,” salientou. 

Guarujá vem investindo 
maciçamente, em diversas 
frentes, para aprimorar a 
infraestrutura tanto para 

moradores quanto para turistas

Mirante da 
Campina foi 
revitalizado 
e se tornou 
um dos 
principais 
pontos 
turísticos 
da Cidade

Praia de 
Pitangueiras 

- uma 
das mais 

frequentadas 
de Guarujá 

H
el

de
r L

im
a

Helder Lima

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DE
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Explorando outros segmentos turísticos 
Outros segmentos turísticos tam-

bém são explorados em Guarujá, 
como o cultural, religioso e o histó-
rico. Em recente reunião, Prefeitura 
e Exército Brasileiro discutiram a 
exploração do Forte dos Andradas, 
da Fortaleza da Barra Grande e das 
ruínas do Forte São Felipe como atra-
ções turísticas.

Os avanços ambientais também 
são notórios, o que garante mais 
segurança no usufruto das praias. 
Recentemente, o jundu, vegetação 
costeira rara em praias urbanas, vol-
tou a florescer na Praia da Enseada. 
Além disso, em 2019, pela 10° vez con-
secutiva, a Praia do Tombo recebeu 
o selo de qualidade “Bandeira Azul” 
- título socioambiental internacional. 
É a única praia paulista com a certifi-
cação e há mais tempo premiada na 

América do Sul. 
Os festivais de teatro, dança, litera-

tura e música são possibilidades para 
visitantes que procuram atividades 
culturais com valores acessíveis. O 
turismo religioso também é destaque 
na Cidade, com iniciativas como a 
Festa de Iemanjá, que contou com a 
presença da cantora Leci Brandão, e 
a Marcha para Jesus – que teve como 
atração a cantora gospel Aline Barros. 
Cada evento  atraiu cerca de 15 mil 
pessoas em 2019. 

As carreatas iluminadas são ou-
tra novidade que aos poucos vão se 
tornando tradição em Guarujá. Nos 
últimos Natal e Páscoa, moradores e 
visitantes de todas as idades se encan-
taram com carros alegóricos, diver-
sos personagens típicos e decorações 
temáticas.

No final de agosto, Guarujá foi 
classificada na categoria ‘A’ no Mapa 
de Turismo Brasileiro. A classificação, 
do Ministério do Turismo é um 
instrumento de acompanhamento do 
desempenho das economias turísticas 
locais. Ele subsidia a priorização 
de investimentos por programas 
do Ministério, incluindo ações de 
infraestrutura turística, promoção dos 
destinos e qualificação profissional.

Fotos: H
ygor A

breu

TAMBÉM NA BAIXA
No mês de agosto, na bai-

xa temporada, a Secretaria 
de Turismo trouxe um even-
to inédito para Guarujá, o 1° 
Festival Internacional de Balonismo, 
no qual seis balões com cerca de 40 
metros de altura ficaram ancorados 
para contemplação do público, ao som 
de diversas bandas locais, que se apre-
sentaram em palco montado na Praça 
Horácio Lafer. 

“Guarujá tem trabalhado muito para 
firmar-se, cada vez mais, como um dos 
melhores destinos de sol e praia do 
Brasil. Porém, ao mesmo tempo, es-
tamos aprimorando outros nichos de 
turismo e investindo fortemente em 
infraestrutura urbana, também”, ga-
rante o secretário municipal interino 
de Turismo.

Segundo ele, os efeitos des-
sa nova mentalidade já podem ser 
sentidos. “E o serão, muito mais for-
temente, com os resultados positivos 
que virão, nos próximos anos”, analisa. 

A presidente do Visite Guaru-
já, que também é proprietária de 
hotel, comenta que, em razão da 
recente fatalidade do despejo clan-
destino de óleo que atinge as praias 
do Nordeste brasileiro, é possível 
que os destinos do sul e sudeste 
sejam mais procurados no próximo 
verão. “Temos de nos preparar para 
um possível aumento de demanda”, 
projeta Laudenir.

Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DEESPECIAL

TURISMO
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Portaria N.º 1.290/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
n.º 135/2012 e suas posteriores alterações, e de acordo com 
os incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal;

R E S O L V E:
NOMEAR os candidatos constantes do Anexo Único da 
presente portaria, aprovados e classificados no Concurso 
Público n.ºs 001/2018, conforme Processos Administrativos 
nºs. 35393/2018, 12157/2019 e 32029/2019 - SEDECON, 
para exercerem o respectivo cargo indicado, de provimento 
efetivo, de acordo com a Lei Complementar n.º 135, de 04 de 
abril de 2012, e alterações.

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

PREFEITO
“ADM/GP3”
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 07.11.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ANEXO ÚNICO
I – CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEF.

INTELECTUAL
Classificação Nome do Candidato Pront

4º ZAILTON JOSÉ DA ROCHA 21.809

II – CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Classificação Nome do Candidato Pront

109º WENDEL ALEXSANDER  DALITESI COSTA 21.810
110º CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA 21.811

Processo Administrativo Disciplinar nº. 11.440/589/2017
Defensores: Fordellone e Advogados Associados - OAB/SP 
nº 4.826
Dr. Paulo Fernando Fordellone - OAB/SP nº 114.870
Dra. Thamires Borges Outor - OAB/SP nº 340.505
Dr. Karolina Nicole Camargo -OAB/SP nº 383.539
Dr. Cláudio Cristóvão da Silva - OAB/SP nº 236.654
Processada: E. de B.J - prontuário n° 13.357
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais, faz publicar a sua decisão proferida no 
verso das folhas 129, do Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 11.440/589/2017, conhecendo do Relatório Final de fo-
lhas 139/151, do qual diverge no tocante à fixação da pena 
administrativa, e parecer do Senhor Advogado Geral do Mu-
nicípio Interino, de folhas 152/154, o qual acolhe, determi-
nando a aplicação da sanção de SUSPENSÃO por 30(trinta) 
dias ao servidor E.de B.J, prontuário n° 13.357, por infringir 
os preceitos do artigo 637, XXV e XXIX, da Lei Complementar 
Municipal n° 135/2012.

    VÁLTER SUMAN
  Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº. 
17.869/165749/2018

Defensor: Dr. Guilherme Gazelato de Mello Franco- OAB/SP 
nº 187.551
Processado: D.M.S.B , prontuário n° 18.256
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais, faz publicar a sua decisão proferi-

da nas folhas 86, do Processo Administrativo Disciplinar n.º 
17.869/165749/2018, acolhendo o Relatório Final de folhas 
72/85 e parecer do Senhor Advogado Geral do Município (fls. 
87/88), determinando a aplicação da sanção de SUSPEN-
SÃO por 30(trinta) dias ao servidor D.M.S.B, prontuário n° 
18.256, por infringir os preceitos dos artigos 439, incisos I, 
IV e VI; 417, I, II, X: 743, VI, XV c/c artigo 450, inciso III, § 3º, a, 
todos da Lei Complementar Municipal n° 135/2012, estando, 
desde já, autorizada sua conversão por multa, de acordo com 
o artigo 461, do mesmo diploma legal. 

    VÁLTER SUMAN
  Prefeito

Processo Administrativo Disciplinar nº. 
18.027/106509/2016

Defensor: Dr. João Paulo Vaz, OAB/SP 210.309
Processada: V.L.S.P., Prontuário n° 18.720
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal do Guarujá, no uso de 
suas atribuições legais, faz publicar a sua decisão proferida 
às folhas 206/213, do Processo Administrativo Disciplinar 
n.º 18.027/106509/2016, conhecendo do RECURSO inter-
posto, ACOLHENDO-O em parte, para modificar a pena para 
SUSPENSÃO, por compreender que há insuficiência probatória 
para a tipificação de abandono/inassiduidade habitual, DEFE-
RINDO o pedido subsidiário da Defesa para desclassificar o 
abandono/inassiduidade para violações dos deveres e obriga-
ções, conforme artigo 417, VIII; art. 442, III c.c 439, I e II, bem 
como do artigo 450, §3º, ‘c’, todos da Lei Complementar nº 
135/2012, aplicando a pena de SUSPENSÃO sem remunera-
ção por 60 (sessenta) dias, pela exegese do artigo 458, § 2º 
da Lei Complementar nº 135/2012, observando-se o artigo 
460 da mesma Lei.

    VÁLTER SUMAN
  Prefeito

ERRATA
PORTARIA N.º 1.289/2019 de 06/11/2019

Na Portaria n.º 1.289/2019 de 06 de novembro de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Município, Edição n.º 4313, de 
07 de novembro de 2019, 
onde se lê:
“por motivo de licença férias......”.
 leia-se:
“por motivo de férias....”.

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, atra-
vés da Secretaria Municipal de Administração – ADM, convoca 
o candidato abaixo relacionado aprovado em Processo Seleti-
vo Simplificado Edital nº.001/2019 – SEDECON – GUARDA-
-VIDAS TEMPORÁRIO, pelo regime de contratação temporá-
ria nos termos dos Artigos 600 a 605 da Lei Complementar 
nº.135/2012 e suas alterações, para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, conforme o que 
foi decidido no Processo Administrativo nº.14963/2019 e 
processo solicitante Nº.32763/2019, como segue:

CLASSIF. INSCR. NOME DO SELECIONADO
60º. 182 Ruan dos Santos Abino

O candidato acima mencionado, deverá comparecer no dia 
08/11/2019 (6ª. Feira), junto ao Recursos Humanos (térreo 
– sala 12) da Prefeitura Municipal – Paço Raphael Vitiello, sito 
a Av. Santos Dumont, nº.640, bairro de Santo Antônio – Gua-
rujá,  no horário das 08h às 11h, munido necessariamente dos 
seguintes documentos (original e cópia), para fins de contra-
tação:
-  Cópia da Cédula de Identidade – RG;
-  Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
-  Cópia do comprovante de residência atualizada;
-  Atestado de capacidade funcional (Atestado médico);
-  Cópia do Diploma ou Atestado de Escolaridade que compro-
ve a escolaridade mínima
   exigida (Ensino Fundamental completo);
-  Cópia do Certificado atualizado ou declaração de conclusão 
do curso de Guarda-Vidas
   Temporário, ministrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo (se tiver);
-  Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.
gov.br);
-  Certificado de Reservista para homens;
-  Atestado de Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br/
atestado);
-  Cartão PIS/PASEP, caso não inscrito será fornecido formu-
lário a ser preenchido;
-  Cópia da página com foto da C.T.P.S., caso não tenha inscri-
ção no PASEP;
-  Declaração de Bens ou cópia do Imposto de Renda do ano 
base 2018;
-  Cópia da Certidão de Casamento (se casado for);
-  Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes (se tiver).
O término do contrato se dará impreterivelmente em 
03/03/2020.

Guarujá, 06 de outubro de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP

fagm

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
DESPACHO

Processo Administrativo nº 17446/71137/2019
Pregão Presencial n.º 50/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lençóis para 
NEIMs da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do 
Município de Guarujá.
I - A vista dos elementos de convicção que instruem o processo 
licitatório, e considerando a decisão da pregoeira encarregada 
de conduzir e julgar o certame, torno pública a ADJUDICAÇÃO 
dos itens à empresa abaixo:

ITEM ADJUDICATÁRIA VALOR UNITÁRIO

01 SIDNEI FLORIANO DE LIMA R$ 43,90
(quarenta e três reais e noventa centavos)

02 SIDNEI FLORIANO DE LIMA R$ 29,90
(vinte e nove reais e noventa centavos)

II – Em ato contínuo, HOMOLOGO o certame;
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III - Publique-se.
Guarujá, 10 de Outubro de 2019

RENATO MARCELO PIETROPAOLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2019-SEDEL
Processo Administrativo nº 25897/2019
OBJETO: seleção de Plano de Trabalho a ser executado por 
Organização da Sociedade Civil (OSC), para promover o 
atendimento em modalidades esportivas a crianças, jovens e 
adultos, no município de Guarujá/SP, nos bairros SANTA ROSA 
e PAECARÁ VELHO.
Após análise dos projetos apresentados por 03 (três) 
Organizações da Sociedade Civil, a COMISSÃO DE SELEÇÃO 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2019, criada por força da 
Portaria SEDEL nº 039/2019, publicada no DOM de 25 de 
setembro de 2019, página 9, e o Sr. Secretário de Educação, 
Esporte e Lazer, tornam pública a classificação obtida:

Nº de 
Ordem

Total de 
pontos Processo OSC CNPJ

1 48 36631/19 Liga Guarujaense de Karatê-Do 22.645.377/0001-30
2 47 36968/19 Associação Esportiva de Inclusão Social 17.289.742/0001-81

3 41 36633/19 Associação Brasileira de Apoio a Saúde, 
a Cultura e a Educação

09.428.862/0001-94

Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados, bem 
como fica aberto o prazo para recurso, conforme cronograma 
previsto no edital.
Publicado em 07/11/2019 no link https://www.guaruja.
sp.gov.br/chamamento-publico-no-06-2019-sedel/

Guarujá, 7 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ALVES MOREIRA

Presidente da Comissão de Seleção
RENATO MARCELO PIETROPAOLO

Secretário de Educação, Esporte e Lazer

INFRAESTRUTURA E OBRAS
Edital de Notificação nº 33/2019 

De conformidade com o Artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 
Complementar nº 044/98, faço público que, por não terem 
sido encontrados, ficam os contribuintes abaixo relacionados, 
notificados de que deverão cumprir, no prazo de 30(trinta) 
dias a partir desta publicação, as exigências contidas nos 
autos relacionados, concernente à infração da referida lei.
Auto Cadastro Contribuinte Artigo
458935 3-0903-006-000 Celso Florival Tonkio 27
458936 3-0903-006-000 Celso Florival Tonkio 26
458937 3-0903-007-000 Pedro Luiz de O. Sayão 27
458938 3-0903-007-000 Pedro Luiz de O. Sayão 26

Guarujá, 07 de novembro de 2019
Adilson Luiz de Jesus 

Sec. Infraestrutura e Obras
Jorge D. F. Salgado 

Diretor Fiscal. Obras e Posturas
Marcia Cristina Costa

Fiscal Municipal

OUVIDORIA GERAL
EDITAL DE  CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, nos termos do inciso V, 

art. 12 da Lei  nº 13460 de 26 de abril de 2017,  convoca 
o Sr. RENATO BERNARDO FONTANA, para que no prazo de 
10 (dez) dias corridos, a contar da data desta publicação, 
compareça junto à Ouvidoria Geral do Município, localizada no 
Paço Moacir dos Santos Filho -  térreo, no horário das 09:00 
às 17:00 h,  para ciência quanto às manifestações constantes 
no Processo Administrativo nº 32206/186070/2019. O não 
comparecimento acarretará o arquivamento do mesmo nesta 
Ouvidoria.

Guarujá, 05 de novembro de 2019.
Ricardo Eiithi Itano

Ouvidor Geral do Município

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, nos termos do inciso V, 
art. 12 da Lei  nº 13460 de 26 de abril de 2017,  convoca 
o representante da empresa  COMERCIAL AUTOMOTIVA 
S.A., para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data desta publicação, compareça junto à Ouvidoria Geral 
do Município, localizada no Paço Moacir dos Santos Filho -  
térreo, no horário das 09:00 às 17:00 h, para ciência quanto 
às manifestações constantes no Processo Administrativo nº 
11174/152880/2019. O não comparecimento acarretará o 
arquivamento do mesmo nesta Ouvidoria.

Guarujá, 07 de novembro de 2019.
Ricardo Eiithi Itano

Ouvidor Geral do Município

CONSELHO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº. 023/2019 – CMDCA
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guarujá – CMDCA, no uso das atribuições 
legais estabelecidas na Lei Municipal nº 3.382, de 07 de junho 
de 2006, alterada pela Lei 3.944 de 30 de maio de 2012 e 
nos termos da Lei Municipal n°. 4.241, de 30 de julho de 2015, 
com as alterações da Lei Municipal n°. 4.627, de 16 de abril de 
2019, vem por meio deste, convocar o Conselheiro Tutelar de 
Guarujá o Suplente Sr. Edvânio Domingos Soares, no período 
de seis de novembro de dois mil e dezenove (06/11/2019) até 

quatorze de novembro de dois mil e dezenove (14/11/2019), 
referente ao período de licença médica da Conselheira Tutelar 
Titular Sr.ª Any Missirilian.

Guarujá, 07 de novembro de 2019.
Marco Antonio Magalhães Duarte Silva

Presidente

COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO 
A CONCESSÃO DO AUTO DE VISTORIA 
DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB EM 

PRÓPRIOS PÚBLICOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A CONCESSÃO DO 
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB em 

PRÓPRIOS PÚBLICOS da PREFEITURA DO GUARUJÁ.
Ficam convocados os MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A 
CONCESSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOM-
BEIROS – AVCB EM PRÓPRIOS PÚBLICOS do Guarujá, em 
conformidade com o Decreto nº 13068 de 26.03.2019 os 
membros da Comissão Especial a comparecerem a sala 30 
(trinta) – ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO GUARUJÁ -, 
Paço Municipal “Raphael Vitiello”, segundo andar, situada à Av. 
Santos Dumont, 800 Bairro Santo Antônio, CEP 11432-502, 
Telefone: 013 3308-7000, no dia 11 (onze) de novembro de 
2019, às 09h30min (nove horas e trinta minutos) em primeira 
chamada, e às 10h00 (dez horas) em segunda chamada, para 
deliberarem a seguinte ordem do dia:
• Leitura e aprovação da Ata anterior;
• Deliberar sobre os resultados dos trabalhos realizados no 
período;
• Deliberar sobre o cronograma de atividades pertinentes as 
unidades a serem legalizadas;
• Deliberar sobre as correspondências emitidas e recebidas;
• Assuntos gerais;
• Deliberações desta Comissão.

Guarujá, 07 de novembro de 2.019.
Gerson Viana da Silva

Presidente

Eu levo meu lixo comigo

Não jogue lixo em vias públicas.

até achar uma lixeira.

FAÇA A SUA PARTE!
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COMSEA - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, convoca os membros titulares e suplentes para 
Assembleia Ordinária que será realizada em 12/11/2019 às 
13h30, na Rua: Buenos Aires, nº 465, Vila Maia – Guarujá/SP 
(em frente ao instituto IBRAAS).

Pauta:
- Eleição do novo vice-presidente (em substituição ao repre-
sentante anterior que foi desligado da entidade ao qual repre-
sentava);
- Início da elaboração do Novo Plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PLANSAN) com vigência 2020-2024;
- Assuntos Gerais.

Guarujá, 06 de Novembro de 2019
Georgia Maria Hegedus Gomes Ramos

Presidente do COMSEA

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

2ª Sessão Extraordinária
em 12 de Novembro de 2019

ORDEM DO DIA
14 h

1 – Projeto de Lei nº 204/2019, do Executivo
“Estima a receita a fixa a despesa do Município de Guarujá 
e dá outras providências”, com Emendas dos Senhores 
Vereadores e Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 
2ª discussão e votação (Art. 176, § 1º “b” do Regimento 
Interno).
Departamento Legislativo, em 07 de Novembro de 2019.

Fernando de Matos Fagundes
Chefe do Departamento Legislativo

De Acordo - Dr. Paulo Cesar Clemente
Diretor Legislativo

35ª Sessão Ordinária
em 12 de Novembro de 2019

ORDEM DO DIA
1 – Requerimento nº 286/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo diversas informações sobre a realização 
do Carnaval 2020. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 
176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
2 – Projeto de Lei nº 087/2019, do Vereador Edilson Dias de 
Andrade
“Estabelece mecanismos de seguro para garantir o interesse 
público nos processos de licitação e a correta aplicação dos 
recursos públicos e dá outras providências”. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
3 – Projeto de Lei nº 041/2019, do Vereador Edilson Dias de 
Andrade
“Estabelece normas para o serviço de atendimento móvel 
de urgência - SAMU - quanto a remoção de pacientes para 
hospitais privados e dá outras providências”, com Parecer 
favorável do Relator Especial, Vereador Fernando Martins dos 

Santos. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º 
do Regimento Interno). Já distribuído.
4 – Projeto de Lei nº 082/2019, do Vereador Marcos Pereira 
de Azevedo
“Obriga a transmissão, ao vivo e via internet, das licitações 
do Poder Executivo e Poder Legislativo”. Discussão e votação 
únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já 
distribuído.
5 – Projeto de Lei nº 218/2019, do Vereador Marcos Pereira 
de Azevedo
“Dispõe sobre o pagamento de meia entrada aos doadores 
regulares de medula óssea no âmbito do município do Guarujá 
e dá outras providências.”. Discussão e votação únicas, 
adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
6 – Projeto de Decreto Legislativo nº 070/2019, do Vereador 
Sérgio Jesus dos Passos
“Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadão de Guarujá ao 
Senhor Luiz Claudio Venancio Alves, e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento 
Interno).
7 – Projeto de Decreto Legislativo nº 071/2019, do Vereador 
Sérgio Jesus dos Passos
“Dispõe sobre a Outorga de Título de Guarujá ao Senhor José 
Augusto Rosa, “Capitão Augusto”, e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento 
Interno).
8 – Projeto de Lei nº 121/2019, do Vereador Marcos Pereira 
de Azevedo
“Dispõe sobre o transporte coletivo gratuito e obrigatório de 
Guardas Municipais no âmbito do Município de Guarujá e dá 
outras providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 
2º do Regimento Interno).
9 – Projeto de Lei nº 230/2019, do Vereador Marcos Pereira 
de Azevedo
“Institui no âmbito do município de Guarujá a Política 
municipal de incentivo ao combate à corrupção na rede de 
ensino e dá outras providências”. Discussão e votação únicas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
10 – Projeto de Lei nº 231/2019, do Vereador Marcos Pereira 
de Azevedo
“Cria o programa ‘Quebrando o Silêncio’ que visa mostrar 
os direitos da mulher e assisti-las contra a violência no 
município de Guarujá, e dá outras providências.”. Discussão e 
votação únicas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno).
11 – Projeto de Lei nº 232/2019, do Vereador Antonio Fidalgo 
Salgado Neto
“Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos e Datas 
Comemorativas do Município de Guarujá a Semana Municipal 
em comemoração a Nossa Senhora das Graças e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno).
12 – Projeto de Lei nº 201/2019, do Vereador Luciano de 
Moraes Rocha
“Dispões sobre a obrigatoriedade de todas as novas 
edificações de prédios e condomínios de uso coletivo dispor 
de elevadores com capacidade de transportar pessoas 
em maca, no âmbito da cidade de Guarujá e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno).
13 – Requerimento nº 291/2019, da Vereador Manoel 
Francisco dos Santos Filho

Requer do Executivo diversas informações acerca do 
contrato de prestação de serviços da Empresa GP –  Guarda 
Patrimonial. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 
2º do Regimento Interno). Já distribuído.
14 – Projeto de Lei nº 176/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Regula o comércio de materiais metálicos recicláveis, e dá 
outras providências”. Discussão e votação únicas, adiadas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
15 – Projeto de Lei nº 106/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Dispõe sobre a regulamentação do serviço de 
compartilhamento e do uso dos equipamentos de mobilidade 
individual autopropelidos, patinetes, ciclos e similares 
elétricos ou não, acionados por plataformas digitais”. 
Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
16 – Projeto de Lei nº 107/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento para 
gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo no 
Município de Guarujá”. Discussão e votação únicas, adiadas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
17 – Projeto de Lei nº 194/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Institui o programa “Uso Racional de Água” e dá outras 
providências”, com Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 
2º do Regimento Interno). Já distribuído.
18 – Projeto de Lei nº 185/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Acrescenta dispositivo a Lei Municipal n° 2.522, de 13 de 
março de 1997, e dá outras providências”, com Pareceres das 
Comissões de Finanças e Orçamento e de Obras e Serviços 
Públicos. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º 
do Regimento Interno). Já distribuído.
19 – Projeto de Lei nº 123/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Dispõe sobre atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população em regime de 
prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, sempre 
preferencialmente em relação aos demais idosos, e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, 
§ 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
20 – Projeto de Lei nº 118/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Concede desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no 
pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), 
relativo aos imóveis onde há ponto de ônibus, defronte a 
calçada, e dá outras providências”. Discussão e votação 
únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já 
distribuído.
21 – Requerimento nº 184/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo diversas informações acerca do 
recolhimento de taxas de turismo no Município. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
22 – Projeto de Lei nº 124/2018, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa



11 SEXTA-
FEIRA
8.11.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

“Dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de 
trânsito no município de Guarujá, e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
23 – Projeto de Lei nº 103/2018, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Cria o sistema de aproveitamento de águas pluviais nos 
prédios públicos e dá outras providências”. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
24 – Projeto de Lei nº 123/2018, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
“Fica autorizada a criação do serviço de transporte de 
mulheres vítimas de violência, e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
25 – Requerimento nº 166/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Governo do Estado de São Paulo informações 
sobre a possível renovação do Convênio que atende as 
despesas de transporte de alunos do Município. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
26 – Requerimento nº 168/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa

Requer do Executivo que forneça relatório demonstrativo 
e explicativo de todos os planejamentos realizados desde 
janeiro de 2017 até o momento atual. Discussão e votação 
únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já 
distribuído.
27 – Requerimento nº 169/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo cópia das atas, bem como vídeos das 
audiências públicas da Sabesp, realizadas nos dias 7 e 15 de 
maio. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do 
Regimento Interno). Já distribuído.
28 – Requerimento nº 327/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer ao Executivo que solicite da SABESP informações 
acerca do recente vazamento de esgoto nas praias de 
Pitangueiras e Enseada. Discussão e votação únicas, adiadas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
29 – Requerimento nº 239/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo diversas informações acerca da 
aplicação da Lei nº 12.846 no Município. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
30 – Requerimento nº 256/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa

Requer da Sabesp e do INMETRO diversas informações 
acerca do fornecimento de água no Município e da precisão 
dos hidrômetros fornecidos pela Sabesp. Discussão e 
votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). 
Já distribuído.
31 – Requerimento nº 264/2019, da Vereadora Andressa 
Sales Strambeck da Costa
Requer do Executivo diversas informações sobre o Distrito 
de Vicente de Carvalho. Discussão e votação únicas, adiadas 
(Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
32 – Projeto de Lei nº 061/2019, do Vereador Walter dos Santos
“Autoriza o Poder Executivo a permitir a entrada de animais 
de estimação em hospitais e similares públicos, para visitas 
a pacientes internados no município de Guarujá e dá outras 
providências.”. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 176, 
§ 2º do Regimento Interno). Já distribuído.
Obs: Durante o Expediente da respectiva Sessão Ordinária, os 
Senhores Vereadores poderão requerer a votação de proposi-
turas em regime de urgência, o que acarretará no acréscimo 
de itens a serem apreciados na Ordem do Dia da mesma.

Departamento Legislativo, em 07 de Novembro de 2019.
Fernando de Matos Fagundes

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

Diretor Legislativo
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“Guarujá está fazendo a aposta certa”, 
diz secretário de Turismo de São Paulo

Cidade se antecipa e forma 50 
guarda-vidas temporários 

Vinícius Lummertz enalteceu os investimentos 
da Cidade no setor durante a cerimônia que 
marcou o hasteamento da Bandeira Azul pela 
10ª vez na Praia do Tombo, além da formatura 
de 50 guarda-vidas temporários 

10ª BANDEIRA AZUL

“Turismo é o novo há-
bito de consumo, o 
desejo das pessoas. 
Guarujá está fazendo 
a aposta certa, é a mais 
certa do Estado de São 

Paulo”. A frase é do secretário 
de Estado de Turismo, Vinícius 
Lummertz, que nesta quinta-
-feira (7) esteve em Guarujá. Ele 
participou da cerimônia que 
marcou o hasteamento da Ban-
deira Azul na Praia do Tombo 
pela 10 ª vez consecutiva, além 
da formatura de 50 guarda-vi-
das temporários.

Pela primeira vez em uma 
cidade da Baixada Santista 
como secretário, Lummertz 
enalteceu o esforço da Cida-
de para manter a certificação.  
“É difícil conseguir a Bandeira 
Azul. Mas é muito mais difícil 

mantê-la. Por 10 anos, então, é 
ainda mais”, salientou.

Lummertz foi recebido em 
Guarujá pelo prefeito. Na che-
gada à Cidade, ele sobrevoou 
as principais praias, as forti-
ficações militares – nas quais 
o Município pretende intensi-
ficar a exploração turística – e 
a Base Aérea de Santos, onde 
será instalado o futuro Aeró-
dromo Civil de Guarujá.

A conquista da 10ª Bandeira 
Azul pela Praia do Tombo rea-
firma Guarujá como um dos 
principais destinos turísticos 
do Brasil e, ainda, a qualidade 
da gestão ambiental no Muni-
cípio. A certificação internacio-
nal, concedida pela Foundation 
for Environmental Education 
(FEE) – Fundação para Educa-
ção Ambiental, com sede na 

O evento também marcou a 
formatura de 50 novos guarda-
-vidas temporários (GVTs), que 
já estão em atuação em todas 
as praias da Cidade. Tendo em 
vista o aumento do fluxo de tu-
ristas aos finais de semana e a 
proximidade da temporada de 
verão, Guarujá optou por inves-
tir no reforço da segurança nas 
praias, a fim de evitar casos de 
afogamentos, que estão em alta 
na Região.

Além dos 50 temporários, 
Guarujá terá, no verão, mais 
50 GVTs custeados pelo Gover-
no do Estado, que se juntam a 
outros 52 que já compõem o 
quadro fixo da Prefeitura.

Os GVTs passaram por um 
curso de formação de 21 dias 
iniciado em outubro. Na grade 
curricular – Ética, relaciona-
mento com o público; noções 
de oceanografia, prevenção e 
salvamento aquático; educação 

física de natação aplicada; téc-
nicas básicas de recuperação de 
afogados; rádio e comunicação. 
O trabalho de guarda-vidas tem-
porário tem carga horária de 44 
horas semanais, com o salário 
de R$ 1,3 mil, mais adicional de 
insalubridade.

“Em algum lugar, neste 
momento, existe alguém que 
será salvo por vocês algum dia. 
Parabéns pela formatura”, cum-
primentou Vinícius Lummertz.

Dinamarca, torna o Tombo a 
praia há mais tempo certificada 
na América do Sul, a única de 
São Paulo com este selo de qua-
lidade e uma das 14 brasileiras.

“Nossos avanços e conquis-
tas estão atraindo cada vez mais 
empresas e turistas. Um em 
cada 10 empregos gerados no 
mundo vem do Turismo. Assim, 

caminhamos para uma cidade 
de mais oportunidades e justa 
para todos”, definiu o prefeito 
de Guarujá.

“Nossa bandeira simboliza o 
trabalho árduo feito pelas ges-
tões municipais no País”, com-
pletou Leana Bernardi, coorde-
nadora Nacional do Programa 
Bandeira Azul, que entregou ao 

prefeito um diploma pela dé-
cada de conquistas da Cidade. 
Para a certificação, é preciso 
cumprir uma lista de critérios, 
dos quais Guarujá cumpriu 33. 
Eles compreendem desde edu-
cação e informação ambiental, 
segurança, serviços e acessi-
bilidade até a balneabilidade 
da praia.
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