
Guarujá
DIÁRIO OFICIAL DE

Quarta-feira, 13 de novembro de 2019 • Edição 4.317 • Ano 18 • Distribuição gratuita • www.guaruja.sp.gov.br    

Prefeitura sorteia moto zero
km em fevereiro de 2020

Depois de premiar Maria da Luz Silva com um 
automóvel Renault Kwid 1.0 km, agora a Campanha 
IPTU Premiado, realizada pelo Município, vai sortear 
uma moto zero quilômetro 125 cilindradas para 
contribuintes que quitarem as parcelas do IPTU 
2019 rigorosamente em dia. Mas, para participar, 
é preciso se inscrever até 31 de dezembro pelo 
site da Prefeitura (www.guaruja.sp.gov.br) ou pelo 
aplicativo ‘IPTU Premiado’ – disponível para os 
sistemas Android e IOS.

IPTU PREMIADO
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restaurante

menu

popularR$
 1

Cardápios sujeitos a alterações

TIBério birolini

SANTO ANTÔNIO

BOM PRATO

Dobradinha com farofa de bacon, 
arroz, vinagrete, laranja e suco de 
limão

Feijoada com virado de couve, arroz, 
vinagrete, laranja e suco de abacaxi com 
hortelã

Feijoada com farofa dourada, arroz, feijão 
preto, vinagrete com cenoura, laranja e 
suco de limão

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

Moradores do Jardim Santense 
têm nova opção de lazer

Professor de Guarujá é 
habilitado para Prêmio 
Nacional de Turismo 

Prefeitura entrega playground e três praças na Avenida Senador Salgado Filho, com aporte da MRS Logística

Moradores do bairro Jar-
dim Santense, que fica 
em Vicente de Carva-

lho, agora podem desfrutar de 
playground e três novas praças 
públicas, localizados na Aveni-
da Senador Salgado Filho, no 
Jardim Santense.  A obra con-
tou com o apoio da empresa 
MRS Logística S.A, que fez a 
doação dos equipamentos. 

A cerimônia de entrega 
aconteceu no último dia 5. As 
praças ficam nas proximidades 
dos números 241, 459 e 495 da 
via, e o playground está próxi-
mo ao número 609. O prefeito 
de Guarujá apontou que a en-
trega simboliza a união entre 
Poder Público e empresa. 

“É com enorme alegria que 
entregamos essa área de lazer, 
fruto da responsabilidade so-
cial das empresas e da parce-

O professor Luiz Paulo Ne-
ves Nunes, da Etec Alberto 
Santos Dumont (Centro Paula 
Souza) e da Rede Municipal de 
Ensino, teve seu trabalho habi-
litado para o Prêmio Nacional 
de Turismo 2019, do Ministério 
do Turismo. 

Ele está na lista entre 15 tra-
balhos habilitados na categoria 
‘Academia’, que serão avaliados 
por uma comissão julgadora, 
que selecionará os cinco finalis-
tas, que irão para voto popular 
no site do Ministério do Turis-

mo, entre o próximo dia 14 e 1º 
de dezembro. O vencedor será 
anunciado em 4 de dezembro, 
em Belo Horizonte (MG).

Nunes desenvolve um tra-
balho de aproximação dos alu-
nos do Ensino Fundamental II, 
Médio e Técnico e da Educação 
de Jovens e Adultos II (EJA II), 
com os equipamentos urbanos 
e turísticos presentes nos muni-
cípios de Guarujá e Santos, com 
duas ênfases: a primeira, dire-
cionada à cidadania dos seus 
alunos mais novos – ‘Guarujá, 

PARCERIA

Divulgação

Fotos Hygor Abreu

PRATA DA CASA

quem conhece ama, e quem 
ama cuida’; e a segunda, para 
formação de futuros profissio-
nais do trade turístico – ‘A Sala 

de Aula do Turismo é o Mundo’. 
Entre 2008 e este ano, foram 

mais de 2.300 alunos que parti-
ciparam dessas duas atividades. 

ria por parte da Administração 
Pública. O trabalho é sempre 
a melhor resposta”, frisou o 
chefe do Executivo. 

O gerente de Relações Ins-
titucionais da MRS Logística 

S.A., José Roberto Lourenço 
ressaltou que a empresa visa 
continuar contribuindo com a 
comunidade guarujaense. “Er-
guemos este empreendimento 
com intuito de fomentar o bem 

estar dos moradores do bairro. 
Assim, conseguimos achar um 
caminho fazendo algo que será 
perene. Nós vamos continuar 
com mais ações semelhantes 
na Cidade”.
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Contribuintes ainda podem se inscrever 
para sorteio de uma moto zero km

Prefeitura beneficia mais de dois mil 
alunos com 1.300 lençóis e 410 colchões

Importante lembrar que, mesmo com os pagamentos em dia, para 
concorrer à moto é necessário se inscrever para o sorteio, por meio do site 
da Prefeitura ou pelo celular. Até o momento, há 91 inscritos

A Campanha IPTU Premia-
do 2019, realizada pela 
Prefeitura de Guarujá, 

continua recebendo inscrições 
para o sorteio de uma moto 
zero km 125 cilindradas, que 
o Município oferece por meio 
de sorteio para quem quitar as 
parcelas do IPTU 2019 rigoro-
samente em dia, e se inscrever 
previamente até o dia 31 de de-
zembro próximo. O sorteio será 
no dia 29 de fevereiro de 2020, 
por meio da Loteria Federal. 

Até o momento já se inscre-
veram 91 contribuintes. Impor-
tante lembrar que, mesmo com 
os pagamentos em dia, para 
concorrer à moto é necessá-
rio se inscrever para o sorteio, 
por meio do site da Prefeitura 
ou pelo celular. No site (www.

guaruja.sp.gov.br), basta cli-
car no link IPTU Premiado e 
preencher o formulário com 
as informações solicitadas. 
Pelo celular, é preciso baixar 
o aplicativo ‘IPTU Premiado’, 
disponível para os sistemas 
Android e IOS.

AUTOMÓVEL
No dia 21 de outubro, foi en-

tregue um automóvel Renault 
Kwid 1.0, zero quilômetro à 
munícipe Maria da Luz Silva, 
que pagou o IPTU de sua resi-
dência em cota única no mês 
de janeiro e, além de se inscre-
ver previamente, preencheu 
os critérios exigidos e foi con-
templada no sorteio, também 
realizado por meio da Loteria 
Federal.

O IPTU Premiado está pre-
visto na Lei Municipal 4267, 
aprovada em 2015, e aplicado 
pela primeira vez na Cidade 
em 2019. A medida tem como 
objetivo estimular e reconhe-
cer o contribuinte que é bom 
pagador. 

REGULAMENTO
Conforme o Decreto 13.109, 

publicado no dia 30 de abril 
no Diário Oficial do Municí-
pio, não poderão participar 
do sorteio os proprietários de 
imóveis que estejam desobri-
gados ou isentos, parcial ou 
integralmente, do pagamento 
do IPTU, além de autoridades 
que exercem cargos no Execu-
tivo e Legislativo municipais, 
como prefeito, secretários e 

H
ygor A

breu

Hygor Abreu

IPTU PREMIADO 

NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

Maria da Luz, que pagou o IPTU em cota única, preencheu os critérios 
exigidos e foi contemplada com um automóvel Renault Kwid 1.0, zero km

vereadores.
Os  contribuintes que tive-

rem pendências judiciais ou 
administrativas referentes aos 
tributos dos exercícios ante-
riores também não podem 
participar, com exceção dos 
que tenham firmado acordo de 

parcelamento da dívida até 90 
dias antes do sorteio; tenham 
quitado, no mínimo, 20% do 
total da dívida até o último dia 
útil do mês que antecede cada 
sorteio; e estar com o paga-
mento das parcelas do acordo 
e atuais do IPTU em dia.

Priorizar o conforto da 
criança no processo de ensi-
no-aprendizagem. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Guarujá 
inicia a entrega de 1.300 lençóis 
e mais 410 colchões destinados 
aos Núcleos de Educação Infan-
til Municipal (Neims). 

A iniciativa é da Secretaria 
de Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel), adquiridos por meio de 
registro de ata de preço. Com 
os itens, a Prefeitura beneficia-
rá 2.048 alunos que estudam 
em regime integral e parcial, 

que representam 15 núcleos.  
A necessidade de colchões 

era uma antiga solicitação, que 
agora se concretiza, aponta o 
vice-prefeito e titular da Sedel. 
“Há anos que essa troca dos 
colchões não era feita. No caso 
das creches, que trabalham a 
primeira infância, os investi-
mentos são fundamentais na 
formação da criança”.

São mil lençóis com elásti-
co e outros 300 sem elástico. 
Possuem 188 centímetros de 
comprimento, 78 cm de largu-

ra, com uma espessura de 12 
cm e densidade D20. Todos os 
colchões são antiácaro, anti-
fungo e antialérgicos. 

O prefeito de Guarujá es-
teve no Almoxarifado Central 
(Jardim Boa Esperança) verifi-
cando todo o material, que será 
distribuído às unidades, con-
forme cronograma. “É grande a 
preocupação que temos com as 
nossas crianças. Temos a mis-
são de melhorar cada vez mais 
o acolhimento, a humanização, 
além do conforto e segurança 
aos nossos alunos. Parabéns à 
equipe da Sedel por mais esta 
realização. São muitos os desa-
fios, mas já conseguimos vários 
avanços como material escolar, 
uniformes, novos mobiliários, 
entre outros”. 
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Serviço gratuito de terapia ajuda 
mulheres cuidadoras em Guarujá

Cidade foi representada no 1º Encontro Estadual sobre Tabagismo

Objetivo é 
promover o 
autoconhecimento 
para a 
recuperação 
do equilíbrio e 
autoestima

Em duas semanas de 
atendimento, o Progra-
ma Mulheres que Cui-

dam, vem auxiliando diver-
sas cuidadoras em Guarujá. 
O serviço gratuito de terapia 
em grupo é destinado às mu-
lheres que cuidam de pessoas 
com deficiência. Ao todo, 15 
mulheres participam desta 
primeira turma. Elas serão 
acompanhadas por um perí-
odo de seis meses.

É o caso de Patrícia Fidelis 
da Silva, 41 anos, que encon-
trou no programa um suporte 
psicológico. “Estamos envol-
vidas na rotina e nem sempre 
temos tempo para nós. Com 

essa iniciativa recebemos di-
recionamentos para o nosso 
dia. Somos humanas e como 
qualquer outra pessoa preci-
samos de atenção, afirmou a 
autônoma, que é mãe de uma 
criança com autismo.

Já Rosana Rocha, 57 anos, 
compartilha do mesmo senti-
mento da colega. “A água que 
saciou nossa sede ontem, não 
matará a nossa sede hoje. Pre-
cisamos continuar a recons-
trução pessoal”, enfatizou 
Rosana, que é esposa de uma 
pessoa com deficiência.

ATENDIMENTOS
Os acolhimentos aconte-

Profissionais da saúde de Guarujá, 
entre fisioterapeutas e gerentes de uni-
dades que trabalham diretamente com 
pessoas tabagistas, marcaram presença 
no 1° Encontro Estadual sobre Taba-
gismo para a Comunidade e Família. 
No evento, foram realizadas rodas de 
conversa, abrindo espaço para a troca 
de experiências entre os participantes, 
e palestras abordando os malefícios do 
tabaco, assim como cigarros eletrôni-
cos e narguilé. 

O encontro aconteceu em São Pau-
lo, em 29 de outubro, e apresentou 
também dados estatísticos referentes 
a mortes causadas pelo tabaco e doen-
ças que podem ser ocasionadas pelo 
consumo de derivados da substância, 
podendo causar 65 tipos de diferentes 
enfermidades. 

Atualmente, Guarujá conta com 
cerca de 150 pessoas em tratamento 
contra o uso do tabaco, realizados por 
meio de parceria entre a Secretaria de 
Saúde (Sesau) e da Organização Social 
Pró-Vida. Nela, todas as Unidades de 
Saúde da Família (Usafas) e o Centro de 
Recuperação e Fisioterapia do Municí-

pio disponibilizam tratamento gratuito 
para pessoas que lutam contra o vício. 

Além disso, os pacientes que pro-
curam as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) são encaminhados para o Ser-
viço de Recuperação e Fisioterapia do 
Município. O método de recuperação 
é desenvolvido com base nas diretrizes 
do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo.

“O evento foi importante para en-
tender o que acontece com o tabagista 
e suas tentativas para parar de fumar, 
além do perigo instalado no país em 
relação ao narguilé e cigarros eletrô-
nicos”, afirma a coordenadora do ser-
viço de Recuperação e Fisioterapia da 
Sesau,  destacando que, segundo dados 
do Ministério da Saúde, o câncer de 
pulmão é o segundo mais frequente no 
Brasil, com registro de 27.833 mortes 
em 2017. 

O tabagismo é reconhecido como 
uma doença crônica, causada pela de-
pendência da nicotina presente nos 
produtos à base de tabaco, que podem 
ser fumados/inalados, aspirados, mas-
cados ou absorvidos pela mucosa oral. 

cem uma vez por semana, 
na Casa dos Conselhos (Rua 
Tietê, 44 – Vila Áurea/Vicente 
de Carvalho) e são realizados 
pela psicanalista, Ana Paula 
Estevam de Oliveira.

“O atendimento tem como 
foco o presente, direcionado 
para o alívio e compreensão 
de problemas. O objetivo é 
promover o autoconheci-
mento para a recuperação do 
equilíbrio e a da autoestima” 
afirmou a psicanalista.

A iniciativa é organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Relações Sociais e tem parce-
ria com o Instituto Nacional de 
Assistência Social e Cultura.

Fábio Bueno

LINHA DE CUIDADO

SAÚDE

USAFA VILA ZILDA –  
(13) 3387-1401
Rua Paulo Agostinho da Silva, s/nº 
(antiga Rua 4) – Vila Zilda, Guarujá  

USAFA JARDIM BOA ESPERANÇA 
– (13) 3387-1351
Av. Adriano Dias dos Santos, 533 
– Jardim Boa Esperança (Vicente 
de Carvalho)

USAFA CIDADE ATLÂNTICA –  
(13) 3351-1597
Rua Uruguai, 3000 – Balneário 
Guarujá

USAFA VILA ÁUREA –  
(13) 3341-2703
Av. Francisco de Castro, s/nº – 
Vila Áurea (Vicente de Carvalho)

USAFA JARDIM LAS PALMAS – 
(13) 3354-7101
Rua José Alves de Oliveira – 
Jardim Las Palmas

Usafas que contam com o Programa de Controle 
do Tabagismo na Rede Municipal de Saúde

USAFA PEREQUÊ –  
(13) 3353-2082
Rua Rio Branco, 235 – 
Balneário Praia do Perequê

USAFA SANTA CRUZ DOS 
NAVEGANTES – (13) 3354-8334
Rua Antônio Pinto Rodrigues, s/
nº – Jardim Las Palmas

USAFA MORRINHOS –  
(13) 3359-4685
Rua: Alberto Poeta Oliveira

USAFA JARDIM 
CONCEIÇAÕZINHA –  
(13) 3386-1083
 Avenida Bento Pedro da Costa, 
s/nº (esquina com a Rua 
Waldemar Tangari)

USAFA SANTA ROSA –  
(13) 3358-2564
Av. Manoel da Cruz Michael, 
387 – Vila Santa Rosa 

USAFA VILA RÂ –  
(13) 3392-5915
Rua Maria Geralda Valadão, 
1114 – Parque  
Enseada

USAFA JARDIM DOS 
PÁSSAROS – (13) 3358-4433
Rua Rouxinol, 25 – Jardim 
dos Pássaros

USAFA JARDIM PROGRESSO – 
(13) 3341-7232
Rua Josefa Hermínia Caldas, 
s/nº – Jardim Progresso

USAFA VILA EDNA –  
(13) 3355-4917
Av. Brasil, s/nº – Vila Edna

USAFA SÍTIO 
CONCEIÇÃOZINHA –  
(13) 3387-1461
Rua Santo Antônio, 62 – 
Jardim São Miguel
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ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

 
D E C R E T O  N.º  13.372.

“Abre crédito adicional suplementar na importância de R$ 315.913,69 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 Defesa e Convivência Social e na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras, um crédito na importância de R$ 315.913,69 
(trezentos e quinze mil, novecentos e treze reais e sessenta e nove centavos), destinado 
a suplementar as dotações de seus orçamentos vigentes, observadas as seguintes 
discriminações:

CÓDIGO DA ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R$ 
10.01.00 06 181 3003 2 178 3 3 90 30 00 material de consumo 1 20.000,00 
10.01.00 06 181 3003 2 178 3 3 90 39 00 out. serv. terc. - pessoa jurídica 1 10.000,00 
25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 93 00 indenizações e restituições 92 285.913,69 

Total 315.913,69 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$ 
10.01.00 06 181 3003 1 008 4 4 90 51 00 obras e instalações 1     10.000,00 
10.02.00 26 782 3004 2 046 3 3 90 30 00 material de consumo 3     20.000,00 
25.01.00 15 451 2001 1 016 4 4 90 51 00 obras e instalações 92   285.913,69 

Total 315.913,69 

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

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 12 de novembro de 2019.
PREFEITO

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
  “GAB UGAF”, em 12.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

D E C R E T O  N.º  13.371.
“Regulamenta a Lei n.º 1.633, de 17 de junho de 1983, que dispõe sobre o comércio 
ambulante no Município.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a lei lhe 
confere; 
Considerando a necessidade de padronização do comércio ambulante nas praias do 
Município, para melhor atendimento aos munícipes locais e turistas de nossa Cidade;
Considerando a necessidade de regulamentar a Lei n.º 1.633, de 17 de junho de 1983, 
que trata do exercício do comércio ambulante no Município; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 29450/144550/2019;

D E C R E T A :
Art. 1.º Os carrinhos utilizados no comércio ambulante, licenciados, que exerçam suas 
atividades na faixa de areia das praias, deverão possuir coberturas padronizadas e 
atender as normas contidas neste Decreto.
Parágrafo único. O tipo do tecido a ser utilizado para as respectivas coberturas, deverá 
ser padronizado de acordo com o modelo “night & day” ou similar.
Art. 2.º Para carrinhos com comércio de coco e milho, deve ser utilizado 01 (um) toldo de 
cobertura medindo, no máximo, 3,00m x 2,50m.
Art. 3.º Para carrinho com comércio de lanches, deve ser utilizado 01 (um) toldo de 
cobertura medindo, no máximo, 6,00m x 4,00m.
Art. 4.º A cor da cobertura e dos guarda-sóis de apoio ao serviço do carrinho, deverá ser 
na cor Azul Royal, podendo conter a identificação (nome) do carrinho em letras brancas, 
sem logotipo ou publicidade de terceiros.
§ 1.º Fica autorizada a utilização de até 04 (quatro) guarda-sóis de apoio para cada 
carrinho de lanche, sendo 02 (dois) em cada lado.
§ 2.º Na parte frontal do toldo, deverá constar o número da inscrição municipal e os 
seguintes dizeres, em letras brancas: Fiscalização – Ligue “153”.
Art. 5.º A padronização de toldo e guarda-sóis de apoio ao serviço dos carrinhos contidas 
neste Decreto, deverão ocorrer, no máximo, até o dia 02 de março de 2020.
Art. 6.º Deverão ser observadas pelos comerciantes que exercem o comércio com 
carrinhos nas praias do Município, as seguintes prescrições, sob pena de cassação da 
licença:
I - para os comerciantes que trabalham com lanches e bebidas:
a) os carrinhos deverão ser fixados até 10 (dez) metros do muro de contenção do 
calçadão da orla da praia;
b) será permitida a utilização de até 30 (trinta) guarda-sóis, com 04 (quatro) cadeiras de 
plástico e uma banqueta para cada carrinho de praia, observado o prazo estabelecido no 
artigo 5.º deste Decreto;
c) as pessoas que trabalharem nos carrinhos deverão utilizar uniforme na cor clara, 
limpos e em bom estado de conservação;
d) os carrinhos deverão possuir lixeiras em local visível e os comerciantes titulares das 
respectivas licenças serão responsáveis pela manutenção e limpeza da área por eles 
utilizada;
e) o lixo produzido deverá ser devidamente embalado e depositado em local adequado 
para tal finalidade;
f) fica proibida a deposição de gordura, lixo ou qualquer outro detrito na areia da praia, 
ficando sujeito à multa prevista na Lei Complementar n.º 044, de 24 de dezembro de 
1998, ao comerciante que praticar tal ato;
g) a fixação de guarda-sóis e cadeiras, estabelecidas na alínea “b” deste inciso, somente 
será permitida no momento do efetivo atendimento ao cliente, ficando terminantemente 
proibida a fixação de guarda-sóis e cadeiras com o objetivo de reservar ou demarcar 
espaço na faixa de areia;
h) os toldos, os guarda-sóis e cadeiras deverão estar em bom estado de conservação, 

sendo que os guarda-sóis e cadeiras devem permanecer desarmados ao lado do carrinho, 
sendo vedada a publicidade de terceiros, exceto a identificação do próprio carrinho de 
praia;
II - para os comerciantes que trabalham, exclusivamente, com sorvetes, coco e milho:
a) deverão estabelecer-se em local pré-determinado;
b) não poderão fixar guarda-sóis e cadeiras para uso de seus clientes;
c) deverão possuir lixeiras expostas em local visível, ficando responsáveis pela 
manutenção e limpeza da área utilizada;
d) não poderão depositar gorduras, lixo ou qualquer outro detrito na areia da praia, 
ficando sujeito a multa prevista na Lei Complementar n.º 044, de 24 de dezembro de 
1998, o comerciante que praticar tal ato.
Art. 7.º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
demais disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 6.426, de 18 de novembro 
de 2002.

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

PREFEITO
“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 12.11.2019.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

 Portaria N.º 1.300/2019.-
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das atribuições que a Lei 
lhe confere;
Considerando o disposto no art.151 da Lei Complementar nº 179/2015; e,
Considerando, ainda, a Portaria nº 1.449/2019, da Autarquia de Previdência Social Gua-
rujá Previdência, publicada no D.O.M. de 12/11/2019 – Edição nº 4316;

R E S O L V E:
TORNAR VAGO o cargo de Professor de Educação Básica I, por motivo de Aposentadoria 
Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição Especial Magistério, da servidora LIVIAN 
NUNES DE OLIVEIRA FERNANDEZ – Pront. n.º 6.173, a partir de 09/12/2019. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 12 de novembro de 2019.

PREFEITO
“ADM”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 12.11.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGACÃO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 125/2019 T.A Nº 01
TOMADA DE PREÇO Nº: 15/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12754/3418/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: PPC OBRAS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Construção de uma piscina, sito ao C.A.E.C. Vereador André Luiz Gonzalez, tra-
vessa 268, quadra 77, s/nº no bairro Morrinhos II, no município de Guarujá, Estado de 
São Paulo. Resolvem as partes prorrogar por mais 90 (noventa) dias, com vigência de 
08/08/2019, findo em 06/11/2019 novo cronograma físico-financeiro da prestação 
dos serviços – Anexo I, objeto do referido contrato, conforme justificativas técnicas, pare-
cer jurídico e acréscimo de serviços no valor de R$ 38.284,16 (Trinta e oito mil, duzen-
tos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) constantes no processo administrativo 
nº 14086/178239/2019, nos termos do que dispõe os artigos 57 § 1º, inciso II e 65, I, 
b da Lei Federal nº 8.666/93, correndo as despesas decorrentes do contrato, por conta 
dos recursos consignados no orçamento vigente conforme segue: Órgão: 12.244 – Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00; Os 
serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fiscalizados, em todas as 
fases, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que zelará pelo fiel cumpri-
mento das obrigações assumidas pela Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal 
nº 8666/93.
Data da Assinatura: 30/09/2019.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 250/2018 T.A 01
PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7080/71137/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
OBJETO: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manuten-
ção preventiva e corretiva de ar condicionado do teatro municipal Procópio ferreira, com 
fornecimento de peças e insumos necessários ao contínuo funcionamento dos mesmos”. 
Resolvem as partes reajustar em 4,9406% o valor contratual original e  prorrogar o 
contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 08/10/2019, findo em 08/10/2020, 
no valor de R$17.629,08 (Dezessete mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centa-
vos) conforme justificativas da Secretaria Municipal de Cultura, constantes no processo 
administrativo nº 14090/178239/2019 nos termos do que dispõem o artigo 57, II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, correndo as despesas por conta dos recursos consignados no 
orçamento vigente, conforme segue: Órgão: 09.01 – Secretaria Municipal de 
Cultura Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.
Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fiscalizados, em todas 
as fases, pela Secretaria Municipal de Cultura, que zelará pelo fiel cumprimento das obri-
gações assumidas pela Contratada, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93. 
Data da Assinatura: 08 de Outubro de 2019

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 337/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº: 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9105/186070/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADO: CONSTRUTORA A. F. CINTRA
OBJETO: Contratação de empresa para Reforma da Praça Possidônio Xavier de Jesus, 
sito à Alameda das Violetas com a Rua José Ferreira Canaes, s/n, bairro Santo Antônio, 
no município de Guarujá, Estado de São Paulo, no valor global de R$ 265.412,54 (du-
zentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos); 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos 
recursos consignados no orçamento vigente, conforme segue:
Órgão:
25.01
Elementos de despesa:
4.4.90.51.00  - Ficha (20190744, 20190741) 
Fonte de Recurso:
01 Tesouro
05 Transferências e Convênio Federal 
Os recursos serão provenientes do contrato de repasse nº 846098/2017/
MCIDADES/CAIXA, convênio do Governo Federal – Ministério das Cidades, através da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e contra partida do TESOURO.
Os serviços ora contratados serão diretamente acompanhados e fiscalizados pela Secre-
taria Municpal de Infraestrutura e Obras pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, nos termos do Art. 67, da Lei Federal nº. 8666/93; Vigência de 12 
meses à partir da data de assinatura; Data da assinatura: 24 de outubro de 2019.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 91/2018 T.A. nº 05
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22409/186070/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
CONTRATADA: L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de EIA RIMA – Estudo de Impacto 
Ambiental incluindo o relatório de impacto do Meio Ambiente para interconexão 
viária entre as praias da Enseada e do Pernambuco. Resolvem as partes prorrogar o 
prazo por mais 180 (cento e vinte) dias, conforme justificativas e autorização da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, constante no processo administrativo 
nº 12511/215274/2019, nos termos do que dispõe o artigo 57, 1º§, inciso II, da Lei 
8666/93. Os serviços ora prorrogados serão diretamente acompanhados e fiscalizados, 
em todas as fases, pela Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, que zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, 
nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8666/93. Data da Assinatura: 28/09/2019.

DESPACHO
Processo Administrativo nº 28546/71137/2019
Pregão Presencial nº 82/2019
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de itens permanentes para  atendimento 
as Secretarias pertencentes à estrutura administrativa do município de Guarujá.
I - À vista dos elementos de convicção que instruem o processo licitatório, de acordo 
com a aprovação das amostras e documentos técnicos exigidas no pregão em tela 
e considerando a decisão da pregoeira encarregada de conduzir e julgar o certame, 
torno pública a ADJUDICAÇÃO do objeto em nome das empresas abaixo conforme 
readequação de preços:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
LOTE 01 

ADJUDICATÁRIA: COMERCIAL CARAVELAS EIRELI
Item Valor Unitário
01 R$ 1.135,89 (um mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
02 R$ 858,44 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
03 R$ 644,48 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
04 R$ 2.174,37 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
05 R$ 2.142,19 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos)
06 R$ 1.335,07 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos)
07 R$ 3.435,51 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
08 R$ 4.680,35 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos)
09 R$ 966,26 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
10 R$ 1.213,30 (um mil, duzentos e treze reais e trinta centavos)
11 R$ 1.296,79 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos)
12 R$ 2.027,05 (dois mil e vinte e sete reais e cinco centavos)
13 R$ 2.211,65 (dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos)
14 R$ 1.891,26 (um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos)
15 R$ 2.636,76 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)
16 R$ 2.336,78 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)
17 R$ 369,64 (trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
18 R$ 1.441,17 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos)

LOTE 02 
ADJUDICATÁRIA: COMERCIAL CARAVELAS EIRELI

01 R$ 1.238,55 (um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
02 R$ 1.908,54 (um mil, novecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
03 R$ 1.548,17 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)
04 R$ 1.730,10 (um mil, setecentos e trinta reais e dez centavos)
05 R$ 1.602,50 (um mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos)
06 R$ 818,58 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)
07 R$ 1.963,57 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
08 R$ 4.030,85 (quatro mil e trinta reais e oitenta e cinco centavos)
09 R$ 1.883,12 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos)

LOTE 03 
ADJUDICATÁRIA: COMERCIAL CARAVELAS EIRELI

01 R$ 567,27 (quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)
02 R$ 583,50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
03 R$ 4.394,41 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)
04 R$ 2.123,55 (dois mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)
05 R$ 1.994,97 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos)

https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-ordinaria/1983/163/1633/lei-ordinaria-n-1633-1983-regulamenta-o-exercicio-do-comercio-ambulante-no-municipio-e-da-outra-providencia
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-complementar/1998/4/44/lei-complementar-n-44-1998-codigo-de-posturas
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/lei-complementar/1998/4/44/lei-complementar-n-44-1998-codigo-de-posturas
https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/decreto/2002/642/6426/decreto-n-6426-2002-regulamenta-a-lei-n-1633-de-17-de-junho-de-1983-que-dispoe-sobre-o-comercio-ambulante-no-municipio


6 QUARTA-
FEIRA
13.11.2019 Guarujá

DIÁRIO OFICIAL DE

06 R$ 1.345,59 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
07 R$ 2.015,97 (dois mil e quinze reais e noventa e sete centavos)
08 R$ 591,71 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)
09 R$ 1.783,65 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

LOTE 04 
ADJUDICATÁRIA: KHALIFA COMERCIAL EIRELI

01 R$ 893,14 (oitocentos e noventa e três reais e quatorze centavos)
02 R$ 613,97 (seiscentos e treze reais e noventa e sete centavos)
03 R$ 453,96 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos)
04 R$ 844,44 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
05 R$ 1.012,28 (um mil e doze reais e vinte e oito centavos)
06 R$ 1.166,21 (um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e um centavos)
07 R$ 1.414,93 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos)
08 R$ 945,32 (novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
09 R$ 1.533,21 (um mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)
10 R$ 1.883,68 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)
11 R$ 109,58 (cento e nove reais e cinquenta e oito centavos)
12 R$ 299,16 (duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
13 R$ 674,85 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
14 R$ 767,04 (setecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos)
15 R$ 406,13 (quatrocentos e seis reais e treze centavos)
16 R$ 831,40 (oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
17 R$ 893,14 (oitocentos e noventa e três reais e quatorze centavos)

LOTE 05 
ADJUDICATÁRIA: COMERCIAL CARAVELAS EIRELI

01 R$ 866,26 (oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
02 R$ 678,06 (seiscentos e setenta e oito reais e seis centavos)
03 R$ 1.542,43 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
04 R$ 1.486,64 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

COTA RESERVADA PARA MEI/ME/EPP
LOTE 06 

ADJUDICATÁRIA: COMERCIAL CARAVELAS EIRELI
01 R$ 2.561,11 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos)
02 R$ 4.316,66 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Guarujá, 12 de Novembro de 2019
ROGERIO LIMA NETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 EDITAL DE COMUNICAÇÃO
(artigo 160 § 3º e § 4º da L. C. nº 135)

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da Secretaria Municipal 
de Administração, comunica  aos servidores abaixo relacionados em obediência ao  artigo 
160 § 3º e § 4º da Lei Complementar nº 135, que consta procedimento administrativo 
instaurado em processo, com  a fundamentação legal dos artigos 160 § 1º, § 3º e § 4º 
da   citada Lei Complementar.
NOME SERVIDOR PRONTUARIO Nº PROCESSO
ANTONIO CARLOS DIAS JUNIOR 14.700 28.349/2019
ANTONIO CARLOS DIAS JUNIOR 14.700 28.751/2019
ANTONIO CARLOS DIAS JUNIOR 14.700 28.752/2019
EDUARDO JOSE MANUEL 21.377 34.272/2019
HUGO RIBEIRO 11.201 28.753/2019
HUGO RIBEIRO 11.201 28.754/2019
HUGO RIBEIRO 11.201 34.269/2019
JOSE LUIZ FERREIRA FERNANDEZ 14.472 33.550/2019
MAURICIO ALEXANDRE 20.166 32.889/2019

Ficam os servidores acima indicados convocados para manifestar-se acerca do que 
consta nos processos citados.
Os processos administrativos encontram-se na Diretoria de Gestão de Pessoas (térreo 
– sala nº 12), desta Prefeitura Municipal, sito a Av. Santos Dumont, n° 640, Bairro do 
Santo Antônio,  no horário das 12:00 horas  até às 16:00 horas as segunda-feira, terça-
feira, quinta-feira e sexta-feira e no horário das 09:00 horas até às 13:00 as quarta-feira, 
sendo que a partir de 03 (três) dias uteis a contar desta publicação no Diário Oficial do 
Município, será cumprido o que estabelece o artigo 160 da Lei Complementar nº 135.

Guarujá, 12 de novembro de 2019.
Elias de Oliveira Filho

FG S3 – Coordenador III

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 12:00h às 
16:00h; e às 4.ª das 09:00h às 13:00h.
O documento estará à disposição pelo período máximo de 10 (dez) dias, a partir desta 
publicação, após o qual será encaminhado para arquivo.

NOME PRONTUÁRIO DOCUMENTO
ANA CLEIA JUSTO LOURENCO 14.956 PROCESSO N°. 20390/2019
ANA LUCIA DIAS DA SILVEIRA 4.473 PROCESSO N°. 1230/2012
ANDREA PAULA DOS SANTOS PINTO 9.864 PROCESSO N°. 32381/2018
CLEUSA MARIA BOZELLI TEIXEIRA 13.103 PROCESSO N°. 32669/2019
DAMIAO PEREIRA SOARES 16.126 PROCESSO N°. 27230/2019
ERENICE ALMEIDA SANTOS 11.312 REQUERIMENTO
HELOISA APARECIDA CAVALCANTE DIAS 10.386 REQUERIMENTO
ILZILDINHA DE FATIMA MEDEIROS SERRA 11.022 PROCESSO N°. 10388/2019
KARINA PEREIRA NEVES MARTINS FREITAS 18.033 PROCESSO N°. 35421/2019
KATIA MARIA DE ARRUDA 20.463 PROCESSO N°. 33576/2019
MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS 12.909 REQUERIMENTO
MARCUS LACERDA MARTINS DOS SANTOS 14.320 REQUERIMENTO

MARGARETE CONCEICAO DA SILVA 19.389 REQUERIMENTO
MARIA ALEXANDRA DO NASCIMENTO DIAS 19.233 REQUERIMENTO
MARIA EDINA DE OLIVEIRA SILVA 16.245 PROCESSO N°. 23461/2019
NELMA PAULA VIEIRA RAMOS 13.749 PROCESSO N°. 1229/2012
OSVALDO RENZO FILHO 13.537 REQUERIMENTO
SILMARA SOARES DOS SANTOS 18.051 PROCESSO N°. 32025/2019
WALTER ALVARO PRIMITIZ 14.608 REQUERIMENTO
WILLIAMS WALLACE RODRIGUES SILVA 13.759 PROCESSO N°. 12945/2017

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 12 de novembro de 2019.
Secretário Municipal de Administração

COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL 
E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

COMUNICADO
NOSSA PRAÇA – MINHA CIDADE

Processo Administrativo de Referência nº 34.559/2019
A Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos, 
TORNA PÚBLICO que a pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS 
DOS MORADORES DA VILA ÁUREA – A.S.S.O.M.O.V.A., inscrita no CNPJ sob nº 
49.194.822/0001-40, com sede a Rua Tietê, 71 – Vila Áurea - Guarujá – SP, 
Cep.: 11.454-620, através de seu representante o Sr. RONNY EDUARDO DA SILVA, 
formalizou manifestação de interesse em celebrar Termo de Acordo de Cooperação 
com o Município de Guarujá, para preservação do espaço público abaixo descrito, nos 
termos da Lei nº 4.403 de 23 de junho de 2017, que institui o Programa “ Nossa Praça 
, Minha Cidade “ regulamentado pelo Decreto Municipal nº 12.262, de 11 de julho de 
2017,  e demais alterações posteriores.
Área Pública: Situada na confluência das Ruas Tietê, Alameda Rio Claro e Campinas. 
Os serviços que a empresa interessada pretende realizar na mencionada localidade são:
1) Pintura;
2) Capinação;
3) Iluminação;
 Assim nos termos do artigo 4º, inciso 2º, do referido Decreto, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias a contar da publicação deste Comunicado para que outros interessados em 
firmar Termo de Acordo de Cooperação relacionado à mesma área manifestem eventual 
interesse.
Demais esclarecimentos e informações necessárias aos interessados serão 
prestados pela Secretaria de Coordenação Governamental, no horário de 9:00 às 
12:00 e  14:00 às 17:00 horas, na Av. santos Dumont, 800 – Santo Antonio – Guarujá 
– SP , por meio do telefone 13- 3308-7000 , ramal 7485, 7450, ou por email: 
segov@guaruja.sp.gov.br

Guarujá, 12 de novembro de 2019.
GILBERTO VENÂNCIO ALVES

Secretário de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos

FINANÇAS
Edital nº 125/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacionados a 
comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito á 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 09:00 ás 16:00hrs, a fim de tomar 
ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO
1 Assoc. Filantropica Mª. 

Barbara
Imunidade Ciência da 10ª e/e + carnê. 2-0236-006-000 36794/131591/17

2 Cond. Edif. Guarujá Alvará Ciência da 10ª e/e + carnê. 0-0015-003-016 31972/628855/18
3 Construtora Di 

Giacomo & Levasier 
Eng. e Emp. Ltda.

Desmembramento Ciência da 10ª e/e + carnê. 1-0054-015-000 21024/176457/19

4 Dimas Andrade de 
Souza

Aprovação e 
Alvará

Ciência da 10ª e/e + carnê. 3-0727-011-000 44632/194195/14

5 J.R. Righini 
Empreendimentos Imo.

Aprovação Ciência da 10ª e/e + carnê. 6-0159-017-000 36814/148624/13

6 Manoel Luiz Nogueiras Alvará Ciência da 10ª e/e + carnê. 1-0135-011-020 18259/224623/18
7 Wilsom Saraiva Vicente Aprovação Ciência da 10ª e/e + carnê. 0-0050-005-000 18362/151969/18

Guarujá, 12 de Novembro de 2019
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças 
Manoel Ferreti Filho 

Diretor de Gestão Tributária 
Rosana de Jesus Santos
Coordenador III – IPTU

Edital nº 126/2019 – Sefin – Ficam notificados os proprietários abaixo relacionados a 
comparecerem ao Paço Municipal Raphael Vitiello, sito á 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 09:00 ás 16:00hrs, a fim de tomar 
ciência dos motivos abaixo citados:
ORDEM PROPRIETÁRIO ASSUNTO MOTIVO CADASTRO PROCESSO
1 Dinocelmo Batista Ferreira Desarquivamento Ciência das alterações 

feitas no processo.
6-0818-013-001 24250/224523/19

2 Frederico Alves Nogueira Reconsideração Ciência do indeferimento. 3-0016-004-010 25698/108009/19
3 Golemo Ramos da Silva Isenção Ciência do indeferimento. 6-0595-006-000 31685/73785/19
4 Lidaura Santos de Araújo Reconsideração Ciência do indeferimento. 2-0074-001-002 18632/227819/19

Guarujá, 12 de Novembro de 2019
Adalberto Ferreira da Silva

Secretário de Finanças 
Manoel Ferreti Filho 

Diretor de Gestão Tributária 
Rosana de Jesus Santos
Coordenador III – IPTU

SEPLAN
COMUNICADO

Conforme Ofício 597/19 – RSSG de 11/11/2019 comunicamos que a SABESP realizará 
a parada da EEE ENSEADA, no dia 13/11/2019, a partir das 20:00h até às 7:00h do 
dia 14/11/19.
A intervenção causará ruído, o que poderá afetar os prédios vizinhos.
A SABESP esclarece que pela importância deste serviço, optou pelo período noturno para 
que não haja prejuízo da coleta de esgoto no município de Guarujá.
Diante do exposto solicita ainda, dar conhecimento à Secretaria de Meio Ambiente e à 
Guarda Civil Municipal. 

Guarujá, 12 de novembro de 2019.
Darnei Candido

Secretário de Planejamento e Gestão

SAÚDE
COMUNICADO Nº006/DIVISA-2/2019

O Coordenador da Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições e em cumprimento 
ao artigo 98 da Portaria SVS/ms 344/98, do artigo 124 da Portaria SVS/MS 06/99 
e da Portaria CVS 10/2003, comunica que o estabelecimento M. G. COELHO DE OLI-
VEIRA DROGARIA - ME – CNPJ: 33.781.777/0001-90, localizado na AVENIDA AUREA 
GONZALES CONDE, 145 – loja 02 Bairro: VILA AUREA - GUARUJÁ-SP, está autorizada 
a comercializar os medicamentos das classes, a saber: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, 
C4 e C5.
Fica determinado ao estabelecimento cumprir todas as exigências contidas na legislação 
sanitária supracitada e de suas atualizações.

Guarujá, 12 de novembro de 2019.
Douglas Vinicius Baraçal

Coordenador da Vigilância Sanitária
DVB/nmp

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 01 AO PLANO OPERATIVO 2019-2020, INTEGRANTE DO CON-
VENIO 02/2017/SESAU, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ
Convenentes: Município de Guarujá por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e o 
Hospital Santo Amaro, CNPJ: 48.697.338/0001-70; Objeto: I. Readequar o plano de aplica-
ção dos recursos financeiros vinculados ao tesouro municipal, e II. Garantir a transferência 
de aporte financeiro complementar ao custeio dos leitos de UCI do Hospital Santo Amaro; 
Processo administrativo nº: 31.037/942/2016; Valor Anual do Contrato Atualizado: R$ 
71.554.035,64; Dotação orçamentária: 16.01 10.302.1009.2.1593390 39 502 508; Data 
de Assinatura e Início de Vigência: 12 de novembro de 2019; Guarujá, 12 de novembro de 
2019; DIOGO HENRIQUES BARROS SANTOS - Pront.: n.º 16.559, que o digitei e público.

INFRAESTRUTURA E OBRAS
EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2019
Republicado com Alteração

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DA BACIA RIO DO MEIO NOS BAIRROS 
SANTA ROSA E VILA LYGIA NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, link “Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução) sito na 
Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio -Guarujá – SP, no período de 19 de 
novembro de 2019 até 18 de dezembro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. As visitas técnicas 
poderão ocorrer até 18 de dezembro de 2019 (não sendo obrigatória). Os demais atos 
que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do 
Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, no site da Prefeitura. 
Os envelopes nos. 1 e 2 serão recebidos na Diretoria de Compras e Licitações, no dia 19 
de dezembro de 2019 até às 09h30m, quando se dará sua abertura. 

Guarujá, 12 de novembro de 2019.
ADILSON LUIZ DE JESUS

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2019

OBJETO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, link “Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 referentes aos custos de reprodução) sito na 
Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo Antônio -Guarujá – SP, no período de 18 de 
novembro de 2019 até 17 de dezembro de 2019. O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. As visitas técnicas 
deverão ocorrer até 17 de dezembro de 2019 (não sendo obrigatório). Os demais atos 
que necessitarem de publicidade serão publicados oficialmente apenas no Diário Oficial do 
Município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter informativo, no site da Prefeitura. 
Os envelopes nos. 1 e 2 serão recebidos na Diretoria de Compras e Licitações, no dia 18 
de dezembro de 2019 até às 09h30m, quando se dará sua abertura. 

Guarujá, 12 de novembro de 2019. 
ADILSON LUIZ DE JESUS

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras.

MEIO AMBIENTE
FÓRUM AGENDA 21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
90ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A SECRETARIA EXECUTIVA convoca os Membros do Fórum Permanente da Agenda 21 

mailto:segov@guaruja.sp.gov.br
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de Guarujá e convida a comunidade em geral, a comparecerem à sua 90ª Reunião Ordi-
nária, que será realizada no dia 18 de novembro de 2019, no Auditório da ACEG – Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Guarujá – situada à Rua Buenos Aires nº 148 - Centro 
– Guarujá - SP, às 13h30 em primeira chamada e às 14h em segunda chamada, com 
encerramento previsto para as 17h, impreterivelmente, seguindo as orientações de seu 
Regimento Interno, em que se cumprirá a seguinte ordem do dia:
1) Abertura e informes da Secretaria Executiva.
2) Leitura do Edital da 90ª Reunião e aprovação da Ata da 89ª Reunião.
3) Apresentação – Síntese empresas Nação Ecológica e Guarujá Radical.
4) Apresentação da Secretaria de Turismo de Guarujá, sua estrutura, panorama e vídeo 
institucional.
5) Apresentação – Propostas de Turismo produzidas pela Comissão da APA Serra do 
Guararú e Agenda 21.
6) Assuntos Gerais e encerramento.

Fórum Permanente da Agenda 21 de Guarujá
Luiz Paulo Neves Nunes

Secretário Executivo
Biênio 2019/2021

agenda21guaruja@uol.com.br

ADVOCACIA GERAL
PORTARIA AGM N.º: 128/2019

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, usando de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º:135/2012, de 05 
de abril de 2012 e do Decreto Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado 
pelo Decreto n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 543 e 554, ambos da Lei Complementar Municipal 
n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo Administrativo Disciplinar, sob o n.º 
33099/137739/2018, pelo Rito ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos 
mencionados autos, em face da servidora, A. T. de A. G., prontuário N.º: 13.677, pois 
consta dos autos que a mencionada servidora teria supostamente deixado de efetivar a 
entrega anual de declaração de bens referente ao ano de 2016.
Cumpre destacar que a obrigação de entrega das declarações de bens pelos servidores 
públicos decorre da Lei, sendo que no caso concreto, a Secretaria de Administração, não 
obstante tenha comunicado e prorrogado o prazo fatal para efetiva declaração de bens, 
atestou a omissão da servidora processada no tocante a entrega da declaração de bens.
Ante ao exposto, tendo em vista a obrigatoriedade da entrega da declaração de bens, em 
atendimento aos princípios constitucionais da Administração Pública, é medida de rigor 
apurar os atos lesivos ao patrimônio público, com as consequentes sanções cabíveis.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta da servidora se enquadra para fins 
disciplinares no (artigo 13, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal 8.429/1992, c/c artigo 
450, inciso IV, parágrafo 4º, letra “c”, da Lei Complementar Municipal nº135/2012).

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 22 de outubro de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

 PORTARIA AGM N.º:129/2019
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO, ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, usando de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º:135/2012, de 05 
de abril de 2012 e do Decreto Municipal n.º:10.312/2013, de 15 março de 2013, alterado 
pelo Decreto n.º:10.594, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:
INSTAURAR, nos termos dos artigos 543 e 554, ambos da Lei Complementar Municipal 
n.º:135/2012, de 05 de abril de 2012, Processo Administrativo Disciplinar, sob o 
n.º 1301/137739/2019, pelo Rito ORDINÁRIO, para apurar os fatos narrados nos 
mencionados autos, em face do servidor, L. F. de M., prontuário N.º: 4.223, pois consta 
dos autos que o mencionado servidor teria supostamente deixado de efetivar a entrega 
anual de declaração de bens referente ao ano de 2016.
Cumpre destacar que a obrigação de entrega das declarações de bens pelos servidores 
públicos decorre da Lei, sendo que no caso concreto, a Secretaria de Administração, não 
obstante tenha comunicado e prorrogado o prazo fatal para efetiva declaração de bens, 
atestou a omissão do servidor processado no tocante a entrega da declaração de bens.
Ante ao exposto, tendo em vista a obrigatoriedade da entrega da declaração de bens, em 
atendimento aos princípios constitucionais da Administração Pública, é medida de rigor 
apurar os atos lesivos ao patrimônio público, com as consequentes sanções cabíveis.
Em tese, se comprovados os fatos narrados, a conduta do servidor se enquadra para fins 
disciplinares no (artigo 13, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal 8.429/1992, c/c artigo 
450, inciso IV, parágrafo 4º, letra “c”, da Lei Complementar Municipal nº135/2012).

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 22 de outubro de 2019.

MARCELO TADEU DO NASCIMENTO
ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA N° 1452 /2019

EVERTON SANT’ ANA, PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, usando das atribuições 
que a Lei lhe confere, 

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora Sra. LILIANE DA SILVA E SILVA, Prontuário - nº 60.043, para 
responder, interinamente, junto à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade 
e Finanças, a partir de 12 de novembro de 2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 12 de novembro de 2019.

EVERTON SANT’ ANA
DIRETOR PRESIDENTE

 Registrada no Livro Competente
Secretaria Geral
“S.G”, em 12.11.2019
Ana Paula dos Santos
Pront. n.º 60.061, que a digitei.

PORTARIA N° 1452/2019
EVERTON SANT’ ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, 
usando das atribuições que a Lei lhe confere, em especial o artigo 33, XV da 
Lei Complementar nº 179/15 e considerando o que ficou decidido no processo 
administrativo n° 727/2019;
CONCEDE aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, conforme 
cálculos apurados, a Sra. MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, servidora pública da 
Prefeitura Municipal de Guarujá, prontuário 11.708, Pajem, conforme prevê o artigo 150, 
da Lei Complementar nº 179/2015, artigo 40, §1º, III, “a” da Constituição Federal, com 
redação da E.C. nº 41/2003 e Nota Técnica 03/2013 da Secretaria de Políticas da 
Previdência Social-NT 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 26 de novembro de 2019.

Registre-se e publique-se.
Guarujá Previdência, 12 de novembro de 2019.

EVERTON SANT’ANA
Diretor Presidente

Registrada no Livro Competente

PORTARIA N°1.453/2019
EVERTON SANT’ANA, DIRETOR PRESIDENTE DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso VII da Lei Complementar Nº 
179/2015 e suas alterações, atendendo a Lei Complementar Nº 135/2012 e;
Considerando o que fica decidido no processo administrativo n° 757/2019;

R E S O L V E:
DECLARAR ESTÁVEL no quadro permanente, conforme previsto no art. 99 da Lei 
Complementar n° 135 de 04 de abril de 2012, o servidor JOÃO BATISTA ALEXSANDRO 
DE OLIVEIRA, prontuário n° 60.037, retroagindo seus efeitos a 02/07/2019.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Guarujá, 12 de novembro de 2019

 DIRETOR PRESIDENTE
Secretaria Geral

Registrada no Livro Competente
“S.G”, em 12.11.2019
Ana Paula dos Santos
Pront. n.º 60.061, que a digitei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Guarujá Previdência, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso 
Público Edital nº 001/2015 – TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO CONTABILISTA – LEI 
COMPLEMENTAR 179/2015 e 135/2012, conforme o que foi decidido no Processo 
Administrativo nº 361/2016:

CLASSIF. Nº INSCRIÇÃO NOME DA CANDIDATA
2º 21960000329 TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS

A candidata acima mencionada, deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis a 
saber: 13, 14 e 18/11/2019 (4ª, 5ª e 2ª feira), junto à Guarujá Previdência – Av. Adhemar 
de Barros nº 230, Santo Antônio – Guarujá, no horário das 09h00 às 11h00 e das 14h00 
às 16h00, para fins de processo admissional.

Guarujá, 12 de novembro de 2019
Luciana Goulart

Gerente Administrativa

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Pregão Presencial n.º 019/2017.

Termo Aditivo de Contrato n.º 001/2019.
Contrato Originário n.º 001/2018.
Processo n.º 148/2017.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Débora Cristine Fronza Becker Treinamentos Gerenciais ME.
Objetivo: Referente prestação de serviços de consultoria técnica para a organização e im-
-plantação de normatização, procedimentos técnicos de Controle Interno e treinamento 
dos vereadores e servidores da Câmara Municipal do Guarujá.
Prazo de Prestação dos Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 22 de janeiro de 2019.
Valor do Termo Aditivo de Contrato: R$141.952,80 (cento e quarenta e um mil, novecen-
-tos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica.
Motivo da Suspensão: Decisão exarada nos autos do Processo nº 66/2019, para apura-
ção de eventual responsabilidade da empresa contratada.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Contratação Direta.
Termo Aditivo de Contrato n.º 020/2019.
Contrato Originário n.º 014/2017.
Processo n.º 165/2017.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: SMART Elevadores Comercio e Assistência em Elevadores Ltda. ME.
Objetivo: Referente renovação do contrato de prestação de serviços de manutenção de 
01 (um) elevador social com capacidade para 10 (dez) pessoas ou 900 Kg e 03 (três) 
paradas/entradas, da marca Basic Elevadores, Modelo BSCAM, com o fornecimento de 
peças, instalado no prédio sede deste Legislativo.
Prazo de Prestação dos Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 8 de novembro de 2019.
Valor Global do Contrato: R$8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais).
Dotação Orçamentária: n.º 01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 009/2015.

Termo Aditivo de Contrato n.º 021/2019.
Contrato Originário n.º 019/2015.
Processo n.º 113/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Human Gestão de Mão de Obra Ltda.
Objetivo: Referente renovação do contrato de prestação de serviços de limpeza e con-
servação nas dependências da câmara municipal, com fornecimento da mão de obra, 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução 
dos serviços.
Prazo de Prestação de Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 8 de novembro de 2019.
Valor do Contrato: R$422.702,64 (quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e dois 
reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 009/2015.

Termo Aditivo de Contrato n.º 022/2019.
Contrato Originário n.º 014/2015.
Processo n.º 113/2015.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Human Gestão de Mão de Obra Ltda.
Objetivo: Referente renovação do contrato de prestação de serviços de monitoramento e 
gerenciamento local de imagens de CFTV.
Prazo de Prestação de Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 8 de novembro de 2019.
Valor do Termo Aditivo de Contrato: R$126.838,80 (cento e vinte e seis mil, oitocentos 
e trinta e oito reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídica.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 009/2019.

Termo de Contrato n.º 003/2019.
Processo n.º 124/2019.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Telefônica Brasil S.A.
Objetivo: Referente contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC (LOTE 01).
Prazo de Prestação de Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 5 de novembro de 2019.
Valor Total do Contrato: R$49.999,92 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e dois centavos).
Dotações Orçamentárias: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica e n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 009/2019.

Termo de Contrato n.º 004/2019.
Processo n.º 124/2019.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: Telefônica Brasil S.A.
Objetivo: Referente contratação de empresa para prestação de Serviço de acesso à inter-
net através de 02 (dois) Links de Internet Dedicado, 01 na velocidade de 200 Mbps e 01 
na velocidade de 100 Mbps Full (LOTE 03).
Prazo de Prestação de Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 5 de novembro de 2019.
Valor Total do Contrato: R$63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Dotações Orçamentárias: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica e n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 009/2019.

Termo de Contrato n.º 005/2019.
Processo n.º 124/2019.
Contratante: Câmara Municipal de Guarujá.
Contratada: TIM S.A
Objetivo: Referente contratação de empresa para prestação dos serviços de telefonia 
móvel corporativa e acesso à internet com cobertura de tecnologia 3G/4G (LOTE 02).
Prazo de Prestação de Serviços: 12 (doze) meses, a partir de 5 de novembro de 2019.
Valor Total do Contrato: R$19.496,40 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa e seis reais 
e quarenta centavos).
Dotações Orçamentárias: n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica e n.º 01.031.4005.2.001-3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

.Guarujá, 8 de novembro de 2019.
Edilson Dias de Andrade

Presidente
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‘Cidadania em Movimento’ leva serviços 
à Vila Baiana hoje (13) e amanhã (14)

Forte dos Andradas terá evento de pedestrianismo em dezembro

Projeto será realizado na Unidade Básica de Saúde do bairro, das 9 às 
14 horas, oferecendo aos moradores a oportunidade de colocar em dia 
diversos tipos de documentos

DOCUMENTAÇÃO

10ª CAMINHADA ECOLÓGICA

O Projeto Cidadania em 
Movimento continua 
levando serviços de ci-

dadania à população em di-
versos pontos de Guarujá e, 
nesta semana, o atendimento 
acontece hoje (13) e amanhã 
(14), na Unidade Básica de Saú-
de (UBS) da Vila Baiana, das 
9 às 14 horas. No local, serão 
oferecidos aos moradores do 
bairro a oportunidade de co-
locar em dia diversos tipos de 
documentos. O endereço é Rua 
Vereador Orlando Falcão, 142.

A ação, promovida pela 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Portuário (Sedep) oferece 
serviços de emissão de car-

No dia da prova, a 
Secretaria de Turismo 

vai montar um posto de 
informação no Forte dos 
Andradas para atender 

os participantes

teira de trabalho (1ª e 2ª vias), 
confecção de credencial de 
estacionamento para idosos e 
pessoas com deficiência, além 
do Cartão SUS. Haverá ainda 

agendamento de serviços do 
Poupatempo (RG e Detran), 
além  de orientações para 
obter  2ª via de Certidão de 
Nascimento em outro estado. 

- Cartão SUS 
Documento de identificação 
pessoal (RG ou certidão de 
nascimento/casamento) 

- 1ª ou 2ª via da carteira de 
trabalho 
1 foto 3x4 recente,  RG ou 
certidão de nascimento ou 
casamento e CPF. Para a 2ª via 
também é preciso o extrato do 
PIS ativo, que é emitido pela 
Caixa Econômica Federal.

- Estacionamento de Idoso
Xerox do documento pessoal 
(RG ou CNH), comprovante 
de residência no nome do 
solicitante. Caso o comprovante 
esteja em nome de algum 
parente, é preciso anexar 
o documento da pessoa 

comprovando o parentesco.

- Cartão de Estacionamento para 
Deficiente Físico
Xerox do documento pessoal 
e CNH (se ele mesmo for o 
condutor) e comprovante 
de residência no nome do 
solicitante. Caso o comprovante 
esteja em nome de algum 
parente é preciso anexar 
o documento da pessoa 
comprovando o parentesco. 
Laudo médico com CID (menos 
de 3 meses) e descrição da 
enfermidade (original ou cópia 
autenticada).

- Certidão de outros estados 
Documento de identificação 
pessoal (RG ou certidão de 
nascimento/casamento). 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO

No próximo dia 1º de de-
zembro, o Forte dos Andra-
das realizará a 10ª Caminhada 
Ecológica, com concentração 
a partir das 8h30 e largada às 
9 horas. O evento tem apoio 
da Prefeitura de Guarujá , por 
meio da Secretaria de Turismo, 
e é realizado em comemoração 
ao 39º aniversário da 1ª Brigada 
de Artilharia Antiaérea e ao 77º 
aniversário do Forte dos An-
dradas.  

O percurso terá 8 km e atra-
vessará o interior do quartel em 
direção à Praia do Monduba. A 
atração contará com praça de 
alimentação e atrações como 
aulas de zumba e música ao 
vivo. No local, os participan-
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Helder Lima

tes também poderão conferir 
exposições de equipamentos 
militares e carros antigos, além 
de verificar a pressão arterial, 
com o suporte de enfermeiros.

Para participar da caminha-
da, basta comparecer ao local 
no dia do evento e doar um 1 
quilo de alimento não perecí-

vel. Os itens arrecadados serão 
entregues ao Fundo Social de 
Solidariedade de Guarujá. Ou-
tras informações pelo telefone 
(13) 98127-5990 ou via e-mail: 
rpbrigada@gmail.com.

O Forte dos Andradas fica 
na Rua Horácio Guedes Barrei-
ro, s/n, na Praia do Monduba. 


