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Prefeitura contrata Futurekids
para Informática nas Escolas

Investimento de cerca de R$ 1 mi levará o melhor da Informática Educacional para alunos e professores

ANO 01  -  NÚMERO 38 -  BERTIOGA/SP  -  05 A 11 DE ABRIL DE 2003  -  Distribuição Gratuita

Futurekids vai atuar na aldeia do Rio Silveira, a primeira do Brasil a contar com laboratório de informática

Renata de Brito/PMB

A tecnologia a serviço da
Educação é a filosofia da maior rede de
Informática Educacional para crianças e
adolescentes que, a partir da próxima
semana, passará a atuar em Bertioga. A
Prefeitura Municipal contratou a Empresa
Futurekids do Brasil para possibilitar aulas
mais dinâmicas e atraentes utlizando o
computador como um recurso a mais no
processo de aprendizagem que envolverá,
ainda, o Ensino de Língua Inglesa em
projeto-piloto a ser desenvolvido na Emef
Prof. José Inácio Hora.

O programa será apresentado para
cerca de 220 professores, incluindo os do
núcleo de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), no próximo dia 9, das 8h às 11h, e
das 13h30 às 16h30, na sede do Fundo
Social de Solidariedade (Rua Walter Pereira
Prado, 77), por profissionais responsáveis
pela implantação e  acompanhamento dos
projetos no município. Para levar aos alunos
e professores o que há de mais moderno na
Informática Educacional, a Prefeitura
investirá R$ 957.438,72, que é o valor do
contrato de 12 meses, renovável pelo
mesmo período. O repasse mensal será de
R$ 79.786,56 para a implantação de todo o
projeto nas nove escolas, que contam com
Laboratórios de Informática já instalados
pela Prefeitura, além da contratação de
monitores capacitados pelo Futurekids.
Serão atendidos cerca de três mil alunos da
1ª a 4ª séries, incluindo quase mil do EJA.

Segundo Elisete Baruel, consultora
pedagógica em informática educacional e
responsável pela implantação do programa
em Bertioga, será um desafio para a própria
empresa que há 10 anos detém a exclusividade
para a realização dos serviços no Brasil. É
que  pela primeira vez ela levará o projeto ao
maior número de alunos do EJA em todo o

País e atuará na Reserva Indígena do Rio
Silveira, a primeira a contar com aulas de
informática em nível nacional.

Reverter o paradigma - Com mais de
dois milhões de crianças atendidas e 200 mil
professores capacitados desde sua instalação
no Brasil, em 1992, o objetivo da Futurekids é
desenvolver a habilidade congnitiva e a
inteligência múltipla do aluno revertendo um
paradigma educacional. “Hoje o professor dá
a solução para o problema que o aluno não
tem. É preciso quebrar esse paradigma
motivando o aluno e dando problemas que
integrem o seu dia-a-dia para que ele encontre
a solução. Criamos o problema de acordo com
a realidade e o ambiente do cotidiano do
aluno”, explica Luis Namura Poblacion,
presidente da empresa no Brasil.

O programa começa com a

 apresentação dos projetos aos professores
da rede municipal no próximo dia 9.
Paralelamente, será iniciado o Programa de
Formação de Educadores em Informática
Educacional, com duração de dois anos e
240 horas/aula de capacitação. A proposta é
trabalhar, simultaneamente, os projetos junto
aos estudantes, mas isso só acontecerá assim
que for concluída a contratação dos nove
educadores preparados pela empresa para
atuar na cidade, explica Elisete Baruel.

De acordo com o presidente da
Futurekids no Brasil, Luis Poblacion, a proposta
da Informática Educacional é proporcionar
aulas mais dinâmicas e usar o computador como
um recurso pedagógico à disposição dos
alunos e educadores para construção do
conhecimento envolvendo todas as áreas de
ensino. Trata-se de compreender o computador

como um forte aliado para o desenvolvimento
de projetos educacionais devendo ser
assimilado à prática educativa.

Empresa atua em 69 países -
Fundada em 1983 por Peter Markovitz como
um Centro de Aprendizagem Particular em
Los Angeles, Califórnia, a companhia
começou a vender franquias em todo o
mundo a partir de 1989. Sediada em Long
Beach, é considerada a maior rede de
Informática Educacional para crianças e
adolescentes. Seus projetos já foram
implantados em cidades como Curitiba,
Jacareí, Niterói, Taubaté e, entre outras, São
Paulo onde atendeu 480 escolas municipais.

O projeto desenvolvido em 1996, na
cidade de Imigrante, no Rio Grande do Sul, foi
o único entre centenas em sua área a merecer
o registro em publicações do Ministério da
Educação e Cultura como contribuição para
mudar a realidade educacional do País.
Reconhecido pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
conseguiu reduzir o índice de analfabetismo
entre alunos da 1ª a 2ª séries, em torno de
40%, para cerca de 3,2%.

Em 1998, a Futurekids ganhou o
prêmio de Destaque do Ano no segmento de
Treinamento/Cursos concedido pelo Anuário
Informática Hoje, após análise das 250 maiores
empresas que atuam no setor de informática
no Brasil. Destinada ao público de 3 a 18 anos,
a Futurekids é detentora de produtos e serviços
de informática educativa para atender da pré-
escola até o Ensino Fundamental baseados
em 7.500 objetivos de aprendizagem
acadêmicos de cada série escolar. Planos de
aulas exclusivos definem currículos de
informática educativa para cada uma das séries
e são acompanhados de serviços específicos
de capacitação de professores, além dos
respectivos suportes técnicos.
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Adotado desde o início da
atual gestão, o Plano de Contenção
de Invasões que, no ano passado,
recebeu reforço de f iscal ização
aérea  d iá r ia  com u l t ra leve  e
helicóptero, tem obtido resultados
posi t ivos.  Não ocorreram novas
ocupações em áreas públicas e o
número de barracos construídos em
terrenos particulares foi inferior a
10% nos últimos dois anos e três
meses .  Os  dados  cons tam de
levantamento recente realizado pela
Diretoria de Operações Ambientais
(DOA) ,  da  Secre ta r ia  de  Me io
Ambiente, que, na segunda-feira
inicia o trabalho de fiscalização nas
Chácaras Vista Linda.

O balanço das atividades foi
apresentado na última reunião do
Conselho Comunitário de Defesa do
Meio Ambiente (Condema) na quarta-
feira. Segundo dados da Prefeitura,
todos os barracos estão cadastrados
nos mapas da DOA, cujo trabalho de
fiscalização melhorou bastante após
o início da fiscalização aérea, que
tem possibilitado o registro de fotos
de todas as áreas de invasões do

Secretaria de Meio Ambiente contém
invasões em áreas públicas e particulares

Campanha previne contra Câncer Bucal
Depois do câncer de pulmão, o de

boca é o de maior incidência, principalmente
após os 50 anos. Para prevenir a doença e
também esclarecer o público da Terceira Idade
sobre os cuidados básicos para evitá-la, a
Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social da
Prefeitura de Bertioga promove, a partir do
próximo dia 12, a Campanha de Prevenção e
Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca,
que será realizada em todo o Estado de 12 a
30 de abril. Ela acontecerá simultaneamente
com a Campanha Nacional de Vacinação
do Idoso em todas as Unidades Básicas e
Centro de Saúde do município, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h.

Simples e rápido, o exame de
prevenção do câncer de boca será feito por um
dentista e um auxiliar que estarão à disposição
desse público especial nos postos de saúde.
Como qualquer doença, quanto mais cedo o

câncer de boca for detectado, melhores as
possibilidades de tratamento e cura.

Feito com uma espátula, o exame
procura detectar possíveis lesões, feridas,
manchas ou alterações no tecido da região da
boca que podem levar à doença, caso não sejam
tratadas a tempo. Uma ferida que não cicatriza,
uma prótese mal-adaptada que machuca
constantemente podem desencadear a doença.
Mas o grande fator que leva ao câncer de boca
ainda é o fumo e também o álcool. Quando
detectado o problema, o paciente é encaminhado
para uma biópsia passando depois por
tratamento e cirurgia quando necessário.

É importante alertar, principalmente os
surfistas, para o problema de câncer nos lábios,
que pode ser desenvolvido pelo excesso de
exposição solar e feridas que não cicatrizam. É
indicado procurar um especialista quando
qualquer lesão levar mais de 20 dias para

cicatrizar ou a dor de próteses mal-adaptadas
for insistente. Para evitar a doença, são
fundamentais higiene e hábitos saudáveis.

Vacine-se - Cerca de 600 pessoas
deverão passar pelas Unidades Básicas e
Centro de Saúde de Bertioga durante o
período da Campanha Nacional de
Vacinação do Idoso, de acordo com
estimativa da Secretaria Municipal de Saúde.
No ano passado, compareceram aos postos
mais de 400 pessoas, superando o público
esperado. Quem tem mais de 60 anos, poderá
ser vacinado contra gripe e receber a dose
dupla adulto, que inclui a antitetânica, cujo
reforço deve acontecer a cada 10 anos.

Para atender ao município, a
Direção Regional de Saúde (DIR-19)
forneceu cerca de duas mil doses da vacina
contra a gripe. É aconselhável levar a
carteira de vacinação para atualização.

município.
O levan tamento  a tua l

começou há menos de 60 dias já com
a a tuação de  c inco  f i sca is
percorrendo cada área ocupada e
bar raco const ru ído,  comparando
com o estudo inicial feito em 2001.
O primeiro bairro pesquisado foi
Boracéia pela dificuldade de acesso
e por concentrar o maior número de
ocupações em áreas particulares. Nas
Chácaras Mogiano foi  ver i f icado
crescimento de 8% no número de
bar racos  em re lação  aos  355
cadastrados em 2001. Já no Balneário
Mogiano, o aumento foi  de 15%.
Nesses  do is  loca is ,  as  invasões
ocorreram em áreas par t icu lares
cujos proprietários foram intimados.
A Diretoria de Operações Ambientais
promoveu mais de 40 autuações e
multas no bairro.

O levantamento prosseguiu
pe lo  ba i r ro  de  Guara tuba ,  no
Condomínio Costa do Sol, onde há
mais  de quat ro  anos ex is te  uma
ocupação irregular em área verde. O
número  de  bar racos  con t inua  o
mesmo, embora tenha aumentado a

população do local, que conta com
cerca de mais cinco famílias. Já no
Sítio São João, foi erguido apenas
um barraco e há cerca de 20 novos
moradores. A fiscalização inicia nova
fase da pesquisa na segunda-feira,
nas Chácaras Vis ta  L inda,  loca l
considerado problemático por ser um
loteamento regularizado e com vários
terrenos particulares invadidos.

Em um primeiro momento, os
propr ietár ios das áreas ocupadas
foram intimados, mas até agora não
tomaram providências e nem deram
respos ta  à  Pre fe i tu ra .  O
proced imento  também envo lve
autuações e multas que variam entre
R$ 300,00, R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
Cerca de 95% das multas estão sendo
enviadas pelo Correio. O trabalho está
sendo realizado em consonância com
a Secretaria de Habitação e todos os
levantamentos também são enviados
à Secretaria de Serviços Urbanos
para fiscalizaçào do setor de Obras.

Sob controle - O Plano de
Contenção de Invasões é fundamental
para planejar o futuro da cidade e o
trabalho comprova que a Prefeitura

não está preocupada apenas com as
áreas públ icas, mas com todo o
mun ic íp io  e  tudo  es tá  sendo
documentado .  Um t raba lho  de
orientação também é feito junto à
comunidade, pr incipalmente nas
ocupações de áreas públicas.

Desde o in íc io  da
admin is t ração,  os  própr ios
moradores têm ajudado a conter
invasões,  po is  sabem que não
poderão ser benef ic iados com o
Termo de Concessão de Uso Especial
de Imóveis, que é o primeiro passo
para a regularização fundiária, caso
as ocupações aumentem. Esse é um
dos motivos que contribuíram para
que não fossem registradas novas
invasões em áreas públicas.

É importante salientar que a
posição da Prefeitura tem sido a de
coibir invasões de maneira geral por
meio da fiscalização aérea e terrestre.
Mesmo em área particular, quando
detectado o início de construção de
um barraco,  o  responsável  é
obrigado a demolí-lo. Caso contrário,
a  ação é fe i ta  pe los guardas
ambientais e pelos próprios fiscais.

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO
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Cidade já se prepara para o início
da III Festa Nacional do Índio

A cultura e os costumes dos
primeiros habitantes do nosso País estarão
em destaque mais uma vez em Bertioga, na
terceira edição da Festa Nacional do Índio.

Entre os dias 17 e 20 deste mês, a
cidade vai se consagrar novamente como
a Capital Nacional do Índio, onde durante
os dias da festa, os visitantes poderão ter
contato direto com as tradições dos povos
indígenas, que mostrarão seus rituais
sagrados, artesanatos, esportes, entre
outras atrações.

Com uma estrutura maior do que

Este ano, dez tribos das mais
distantes localidades do País estarão
mostrando suas tradições durante os quatro
dias de festa, que já é considerada o maior
evento cultural indígena do Brasil. Destas,
cinco estarão pela primeira vez na cidade e
as outras cinco retornam a Bertioga para
participar novamente da festa. Conheça um
pouco mais sobre as etnias participantes da
terceira edição da Festa Nacional do Índio:

Guarani – Anfitriões da festa,
habitam as terras indígenas do Ribeirão
Silveira, em Boracéia, divisa de Bertioga e
São Sebastião. A principal característca na
aldeia é a presença de muitas crianças, que
apredem com os mais velhos os costumes e
tradições de seu povo. As crianças ainda
participam de um coral guarani,
acompanhado por instrumentos musicais.

Karajá – Pela segunda vez na
cidade, os Karajá habitam a Ilha do Bananal,
Parque Indígena do Araguaia, em
Tocantins. O contato com a população
branca se intensificou nos séculos XVI e
XVII com a exploração de ouro e a expansão
pecuária na região. Dentre suas tradições
culturais, guardam a festa do Aruanã, em
homenagem ao peixe da região, que eles
crêem proteger a todos os Karajá.

Pareci – Estarão em Bertioga pela
primeira vez. Autodenominam-se Haliti, que
quer dizer ‘gente’. Habitam a região do
médio norte do Mato Grosso, na Chapada
dos Parecis, entre as bacias dos rios da Prata
e Amazonas. Conta o mito de criação que
os índios Pareci saíram de dentro de uma
pedra no Campo Novo dos Parecis,
liberados pela entidade mítica Wazare e se

espalharam pela chapada, dividindo-se em
subgrupos: Kaximiti, na parte oriental;
Waimaré, na central, e Kozarini, na ocidental.

Suruí – Outro povo que participará
da festa pela primeira vez, os Suruí têm como
atividade central a agricultura, embora se
utilizem também da caça, pesca e coleta.
Possuem uma grande festa sagrada, chamada
Hô-iê-ê-tê, destinada à cura de pessoas
doentes e à invocação de fartura e saúde.

Tapirapé – Falam a língua Tapirapé
do tronco lingüístico Tupi- Guarani. Vivem
próximos ao rio Tapirapé e foz do rio Araguaia,
no estado do Mato Grosso e destacam-se
pela exuberante arte plumária. Estarão em
Bertioga pela primeira vez.

Xikrin  – Habitam a região do rio
Bacajá, no estado do Pará. As aldeias têm as
casas dispostas em círculo, onde no centro se
reúnem para conversar. São guerreiros e
tiveram vários conflitos com as tribos Parakanã
e Assurini. Têm muita habilidade no uso do
arco e flecha e a borduna, que utilizam para a
caça. Destacam-se pelo uso dos cabelos
compridos, raspados no centro da cabeça.
Outra etnia que participará pela primeira vez
do maior evento cultural indígena do Brasil.

Xinguano – Não é o nome específico
de um povo indígena, mas uma denominação
dada aos diferentes povos que habitam o
Parque Indígena do Xingu, localizado na
região central do Brasil, no estado do Mato

Dez etnias estarão presentes ao evento. Destas, cinco vêm pela primeira vez

a das duas edições anteriores, a III Festa
Nacional do Índio terá capacidade para
receber cerca de 100 mil pessoas nos quatro
dias do evento.

Para este ano, a novidade é a
presença de etnias diferentes das edições
anteriores da festa, que vêm das mais
longínquas localidades do Brasil.

A abertura oficial da Festa acontece
a partir das 18 horas do dia 17, com o desfile
das delegações indígenas, apresentação de
dança e folclore, show pirotécnico, além do
final grandioso, com a dança de

confraternização entre os índios.
Durante os quatro dias de festa, na

arena que será montada na praia da Enseada,
a partir das 10 horas, acontecerão exposições
de artesanato, culinária e pinturas corporais.
Um estande anexo abrigará uma exposição
de fotos das duas primeiras edições da festa
e uma videoteca, que apresentará filmes com
temas indígenas.

 No dia 19, a partir das 9 horas,
uma partida de futebol entre as seleções
indígena e de artistas vai movimentar a
cidade. A partir das 20 horas a arena abrigará

apresentações culturais, esportivas e danças
indígenas.

O encerramento, no dia 20,
acontece a partir das 17 horas, com uma
grande festa, onde as etnias participantes
estarão mostrando toda sua cultura e se
despedindo do público, com uma cerimônia
emocionante.

Como nos anos anteriores, o
ingresso para o evento continua sendo um
quilo de alimento não-perecível ou um
agasalho. Tudo o que for arrecadado será
distribuído entre as etnias participantes.

Guarani (foto), Karajá, Pareci, Suruí, Tapirapé, Xikrin, Xinguano, Xerente, Bororo e Xavante estarão na festa

Grosso, dividido em três grandes áreas:
Baixo, Médio e Alto Xingu. No local existem
16 etnias, habitando 36 aldeias. São exímios
na fabricação de colares, cerâmicas e
cestarias. Se destacam como grandes
dançarinos e músicos em suas manifestações
culturais, entre as quais a festa Kuarup, um
ritual religioso de grande importância na
cultura xinguana, que acontece uma vez por
ano, durante a estação da seca, e simboliza
uma saudação a seus mortos.

Xerente – Habitam o estado do
Tocantins. Conhecidos pelos complexos
rituais, além das organizações de grupos
cerimoniais masculinos, times esportivos,
organizados a partir de relações de
parentesco. Expressam diversas
manifestações através de suas pinturas
corporais, que são utilizadas pelos adultos
somente em cerimônias, ao passo que as
crianças são pintadas cotidianamente. Um
dos destaques esportivos é a corrida com
toras de buriti. Os Xerente também estarão
em Bertioga pela primeira vez.

Bororo – Habitam a região do
Planalto Central do Mato Grosso. São
tradicionais caçadores e têm como destaque
artesanatos de plumagem e pintura corporal
em argila. Praticam rituais como a Festa do
Milho e Furação e Orelha e Lábios.

Xavante – Falam a língua Xavante
e habitam o leste de Mato Grosso. Com uma
população de 7 mil pessoas, ainda hoje
mantém intacta sua organização social e
cultural, entre as quais danças, cantos e
pinturas corporais. São fortes fisicamente e
se destacam nas lutas corporais e corrida
com tora.

Jayr Favero/PMB
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV

CNPJ 02.581.343/0001-12

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO
A AUTARQUIA
O Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga-BERTPREV-,
é uma entidade fechada de previdência pública,
constituída em 23 de março de 1998 pelo Decreto
Municipal 343/98 nos termos da Lei Municipal
187/96, alterada pelas Leis Municipais 239/97;
295/98 e 384/99. Cabe destacar que a adequação à
legislação federal, no tocante as entidades
previdenciárias, ocorreu neste exercício, através
da Lei Complementar 12/02.

DADOS INSTITUCIONAIS
O BERTPREV constitui um sistema próprio de
previdência social dos servidores da administração
direta, autarquias e fundações públicas do município
de Bertioga. Os benefícios assegurados são:
- Aposentadoria por tempo de contribuição, idade
e invalidez,
- Pensão por morte,
- Salário maternidade,
- Auxílio doença,
- Salário família e auxílio reclusão, nos limites da
legislação federal pertinente.
A legislação federal que norteia o funcionamento
do Instituto está contida na Emenda Constitucional
n.º 20, de 15 de novembro de 1998; Lei n.º 9.717,
de 27 de novembro de 1998; Lei n.º 9.796, de o5
de maio de 1999 e Lei Complementar n.º 101 de
04 de maio de 2000.

GESTÃO ADMINISTRATIVA/PREVIDENCIÁRIA
A administração da Autarquia é exercida por
um Presidente – único cargo em comissão -,
uma Procuradora, um Contador, dois
Escriturários e um Ajudante Geral, todos com
remuneração estabelecida por Lei,  de
provimento efetivo, além dos Conselhos Fiscal

e Administrativo, ambos compostos por cinco
membros t i tulares e cinco suplentes, todos
funcionários efet ivos e sem nenhuma
remuneração. Da gestão Administrat iva e
Previdenciária decorreu ao Município de
Bert ioga a manutenção do Cert i f icado de
Regularidade Previdenciária, expedido pelo
MPAS, que vem a atestar o cumprimento da Lei
Federal n.º 9717/98, e por conseqüência, a
possibilidade de recebimento de transferências
voluntárias da União, empréstimos e
f inanciamentos por inst i tuição federal e
compensação previdenciária.
As despesas com a administração da Autarquia
totalizaram no exercício o valor de R$ 263.682,12,
o que gerou uma devolução aos cofres da Prefeitura
de R$ 26.317,88, já que o valor repassado pela
Prefeitura, para cobertura das referidas despesas, foi
de R$ 290.000,00.
Além dos auxílios previstos em Lei, o BERTPREV
remunera, hoje, sete aposentados e três pensões por
morte, desdobradas em cinco beneficiários. As
despesas previdenciárias do exercício atingiu o valor
de R$ 425.080,35, assim distribuídas:
Aposentadorias R$  82.474,63
Pensão por morte R$  32.675,61
Auxílios R$ 302.227,31
Outros R$     7.702,80

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Em 2002 foram recebidas todas as contribuições
devidas do exercício, como também,  as parcelas
referente o acordo dos débitos anteriores, firmado
com  a Prefeitura, com base em dezembro de 2001.
Valores recebidos:

PREFEITURA:
Contribuições de exercício R$ 2.076.655,15

Acordo R$   418.206,70
Total Prefeitura R$ 2.494.861,85
CÂMARA
Contribuições do exercício R$   124.236,10

BERTPREV
Contribuições do exercício R$     14.662,38

INATIVOS
Contribuições do exercício R$       8.022,79

TOTAL GERAL R$ 2.641.783,12

GESTÃO FINANCEIRA
As aplicações financeiras foram efetuadas de
acordo com a resolução 2652 do Banco Central,
e a part ir  de junho de 2002, auferiram
rendimentos acima do CDI, já que as aplicações
renderam em fundos de investimentos com
rendimentos atrelados ao IGPM. O montante das
receitas financeiras no período atingiu o valor
de R$ 1.897.206,67.

FLUXO DE CAIXA PREVIDENCIÁRIO:
Saldo Final em 31/12/2001 R$ 4.974.652,36

Entradas:
Contribuições Previdenciárias R$ 2.641.783,12
Receitas Financeiras R$ 1.897.206,67

Saídas:
Pagamentos de Benefícios R$    425.080,35

Saldo Final em 31/12/2002 R$ 9.088.561,80

FLUXO DE CAIXA ADMINISTRATIVO
(CUSTEIO)
Saldo Final em 31/12/2001 R$     -0-

Entradas:
Repasse da Prefeitura R$   290.000,00

Saídas:
Pagto. Despesas Adm. R$   263.682,12
Devolução à Prefeitura R$     26.317,88

Saldo Final em 31/12/2002 R$     -0-

CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO
A participação dos membros dos dois órgãos
colegiados que compõem a estrutura administrativa
do BERTPREV, foi de suma importância à gestão
da autarquia, principalmente na elaboração e
aprovação da peça orçamentária, na mudança da
sede social (hoje em local com acomodações
adequadas às suas atividades) e no
acompanhamento das aplicações financeiras, além
da contínua e consistente fiscalização dos atos
administrativos , da avaliação e aprovação dos
relatórios contábeis/financeiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A performance  obtida em 2002 deve-se, também,
a responsabilidade social e ao respeito que a atual
Administração Pública deposita no Instituto,
através do qual demonstra, sobretudo, acreditar na
Previdência Social do Servidor Público, que com
reformas ou não, se legislada e administrada com
lisura e competência, haverá de conceder, não
como privilégio, mas como mérito, uma vida social
justa e digna aos seus servidores e dependentes.
O BERTPREV reitera sua confiança nos Poderes
Públicos Municipais, e agradece a todos os
parceiros e servidores públicos, e em especial aos
seus  funcionários.

JORGE ATTILIO PASCUCCI
Presidente

BERTPREV
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
1.1. Objetivo
Foi constituída em 23 de março de 1998, a Autarquia Municipal denominada INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
DE BERTIOGA – ISSB, atualmente denominada INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV, com sede e foro no município de Bertioga, Estado de São Paulo, para
a prestação de serviços e benefícios relativos a seguridade social dos servidores públicos da administração direta, autarquias
e fundações públicas do município.
As finalidades do BERTPREV constitui de sistema próprio de seguridade social dos servidores públicos da administração
direta, autarquias e fundações públicas do município de Bertioga, contributivo na forma da Lei, que visa dar cobertura aos
riscos a que estão sujeitos o servidor e seus dependentes, assim definidos em Lei, e aos direitos previdenciários assegurados
aos servidores pela Legislação Municipal, compreendendo um conjunto de benefícios e ações que atendam as seguintes
finalidades:
a) Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente de serviço, velhice, inatividade, falecimento,
reclusão, e;
b) Proteção à maternidade e a família.
1.2. Reserva Matemática
O déficit técnico acumulado de R$ 1.298.452,06 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinqüenta
e dois reais e seis centavos), além de encontrar-se abaixo do limite de risco a saúde financeira do Instituto, advém dos
seguintes fatores:
· Correção por meio da Lei Complementar n° 12/02, em vigor a partir de setembro/2002, da base de cálculo da
contribuição previdenciária, que até então era composta tão somente pelo salário base, entendendo-se também para a
incidência sobre o anuênio e adicionais por títulos educacionais, vantagens pessoais incorporáveis ao vencimento,
consideradas na composição dos proventos de aposentadoria;
· A majoração da alíquota patronal para 11% somente a partir do mês de setembro/2002, visto que a indicação atuarial
deu-se em janeiro/2002, data-base 31/12/2001;
· Crescimento da massa de servidores ativos em 19,32%, à vista da posse de aprovados em concurso público;
· Ausência de correção monetária (INPC) sobre o acordo de renegociação de dívida com a Prefeitura do Município de
Bertioga, que prevê carência da correção monetária em 2002 e 2003, com incidência de somente juros de 6% ao ano.
Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação
societária e da Portaria 4.992, de 05/02/99 do MPAS, aplicando-se no que couber, o disposto na Portaria 4.858, de 26/
11/98 do MPAS, que dispõe sobre contabilidade de entidades fechadas de previdência privada.
Nota 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Os principais critérios adotados são resumidos a seguir:
a) Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
b) Ativo permanente
Está registrada ao custo de aquisição, não sendo considerado à depreciação do período.
Nota 4 – VALORES A RECEBER DA PREFEITURA DE BERTIOGA / ACORDO
Os valores a receber da Prefeitura, referente acordo firmado em 22 de fevereiro de 2002 com base em dezembro/2001,
vigorará pelo prazo de 240 meses, sendo pago em parcelas mensais, com início de pagamento em 15 de março de 2002
e pagamento final em 15/01/2022, estão acrescidos dos juros contratuais até a data do balanço.
Saldo em 31/12/01 6.909.284,14
Juros 194.639,07
Parcelas recebidas (287.886,80)
Juros recebidos (130.319,90)
Saldo em 31/12/2002 6.685.716,51
Curto prazo (722.971,46)
Longo prazo 5.962.745,05
Nota 5 – RESERVAS MATEMÁTICAS
As reservas matemáticas foram determinadas com base em cálculo atuarial efetuado por consultores atuariais externos e
apresentado através do Demonstrativo dos Resultados de Avaliação Atuarial, datado de 16/02/03, que representou os
compromissos acumulados relativos aos “benefícios concedidos e a conceder” aos participantes, a saber:
Fundo de Previdência R$. 16.203.289,42
Compensação Financeira entre o RGPS e o Regime Próprio R$.     940.500,00
Reserva Matemática - Benefícios concedidos
Aposentadoria R$.   1.618.113,57
Pensão por Morte R$.      518.544,14
Total R$.   2.136.657,71
Reserva Matemática - Benefícios a Conceder
Aposentadorias Iminentes R$.   3.207.625,74
Aposentadorias Não Iminentes R$. 13.097.958,03
Total da Reserva Matemática R$. 18.442.241,48
Déficit-Técnico R$.  (1.298.452,06)
NOTA 6 – DÉFICIT DO EXERCÍCIO
O montante de R$ 1.803.820,82 representa o déficit líquido do exercício após a apropriação de diferença entre as
reservas matemáticas de 2001 e 2002, no montante de R$ 5.978.631,16.
NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Na demonstração do resultado, destacamos o resultado previdenciário do custeio, conforme legislação pertinente.

ADMINISTRAÇÃO

JORGE ATTILIO PASCUCCI EDUARDO SOARES DAIA
PRESIDENTE DO BERTPREV CONTADOR – CRC 1SP 168900/O-4

CONSELHOS

ADMINISTRATIVO: FISCAL:

NILTON CÉZAR INÁCIO PATRÍCIA SANTOS GONÇALVES
LAÉRCIO GALDINO RAMOS MÁRCIO ZITEI DA SILVA
ANA PAULA C.A.INÁCIO OSWALDO UZUELLI JUNIOR
ANA MARIA SIQUEIRA ANDRÉ GENIVALDO MARCHI
WESLEY SEIDEL DE ALMEIDA ELAINE AMORIM JUSTO NEHME

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

BERTPREV
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Srs. Diretores e Participantes do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE BERTIOGA – BERTPREV
1. Examinamos os balanços patrimoniais do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV levantados em 31
de dezembro de 2002 e de 2001, e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que
requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das
demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam,
entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Instituto; (b) a constatação, com
base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
Administração, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. As reservas matemáticas foram determinadas com base em cálculos atuarias, efetuados por
consultores atuariais externos. Nossa opinião, no que se relaciona a essas reservas, é fundamentada no
parecer dos referidos atuários.
4. Em nossa opinião, os balanços patrimoniais, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e das origens e aplicações de recursos, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes
a posição patrimonial e financeira do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Bertioga – BERTPREV, em 31 de dezembro de 2002 e 2001, o resultado de suas operações, as
mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios
findos naquelas datas, de acordo com os princípios contábeis emanados da legislação societária brasileira.
5. O BERTPREV  apresenta seu passivo a descoberto. A continuidade normal de suas atividades
depende da cobertura do déficit técnico, bem como do incremento de contribuições patronais adicionais
apuradas atuarialmente.

São Paulo, 07 de março de 2003
IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI

AUDITORES ASSOCIADOS
CRC 2SP 013.900/O-8

LAÉRCIO CERBONCINI
Contador CRC 1SP 055.211/O-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Bertioga, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o
artigo 74, inciso III da Lei Complementar 12/02, e disposições estatutárias, tendo examinado
o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/02, considerando as conclusões apresentadas no Parecer dos Auditores
Independentes, de 07/03/03, entendem que as peças pertinentes representam adequadamente
a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, estando em condições de
receberem a aprovação deste Conselho.

Bertioga, 07 de março de 2003
OSWALDO UZUELLI JUNIOR

Presidente do Conselho Fiscal

PARECER ATUARIAL

A análise dos resultados do estudo atuarial efetuado, bem como a perspectiva da evolução do contingente
de ativos, aposentados e futuros pensionistas, nos permite inferir às seguintes conclusões:
No estudo realizado em junho de 2002, foram tabulados e estudados 05 pensionistas, 05 servidores
aposentados, 792 servidores ativos e um Patrimônio no Fundo de Previdência de R$ 13.234.918,80.
Hoje, na data base de dezembro de 2002, temos uma massa populacional de 06 pensionistas, 07
servidores aposentados, 945 servidores ativos e um Patrimônio no Fundo de Previdência de R$
16.203.289,42. Houve um crescimento de 30%, da massa de inativos e pensionistas, enquanto na
massa de ativos o crescimento foi de 19,32%. O Patrimônio no Fundo de Previdência cresceu
22,43%, acompanhando o crescimento das massas. Este ótimo resultado se deve a estruturação do
Fundo, dentro dos níveis tecnicamente necessários conforme estabelecido em lei, permitindo uma
evolução viável de custos para a manutenção dos benefícios previdenciários.
A estruturação do Fundo dentro dos níveis tecnicamente necessários, conforme estabelecido em lei,
é a única forma de estabilizar as taxas de contribuição, permitindo uma evolução voável de custos.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2003.
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/C LTDA

RICHARD  DUTZMANN
Atuário – MIBA 935

PORTARIA Nº 183

DE 25 DE MARÇO DE 2003

“Aposenta a servidora Maria Lúcia Soares Monteiro”.
DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito do Município de Bertioga, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO que foi solicitado pelo Instituto de Seguridade Social de Bertioga a expedição de Portaria de concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição a servidora Maria Lúcia Soares Monteiro, em razão da conclusão dos autos do processo administrativo n° 34/03
(BERTPREV), com todos os atos devidamente cumpridos e observados;
RESOLVE:
Art. 1°. APOSENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , a partir desta data, a servidora MARIA LÚCIA SOARES MONTEIRO ,
Professora de Educação Básica I, Registro Funcional n° 1191, nível 9-D, com proventos proporcionais, fundamentada no artigo 107, da Lei
Complementar Municipal nº 12, de 12 de setembro de 2002, combinado com o artigo 8º, § 1º, I e II, da Emenda Constitucional nº 20/98, com
os direitos e vantagens previstos nos artigos 44 e 57 da Lei Municipal 129/95, de 29 de agosto de 1995.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Bertioga, 25 de março de 2003.

(PA º 2379/03)
DR. LAIRTON GOMES GOULART

Prefeito do Município
Seção de Técnica Legislativa

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃO DA RECEITA
EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 31/03/03

001815/03 – NOÉ MACHADO.  Restitua-se    a     importância   de    R$ 591,55  ( Quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos ).

EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 01/04/03

003363/01 – APARECIDA DOS ANJOS RIGHETTI DA SILVA.  Indefiro o pedido, face o informado pelo Divat e Cadastro.
ROSEANE NÓBREGA DOS S. BITENCOURT

Chefe da Seção da Receita

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E JURÍDICO

EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 27/03/03

001889/03  - GIUSEPPE PERROTA.  Tendo em vista o parecer da Comissão
de Avaliação opinando pelo deferimento com base nos valores do laudo
apresentado pelo requerente, DEFIRO o pedido, retificando-se o valor
venal do imóvel para o exercício de 2003, adequando-se o valor apresentado
aos valores padrão estabelecidos em lei. 002681/03  -  PAULO RUBENS
ARIETA FILHO. Tendo em vista o parecer da Comissão de Avaliação
opinando pelo deferimento com base nos valores do laudo apresentado pelo
requerente, DEFIRO o pedido, retificando-se o valor venal do imóvel para
o exercício de 2003, adequando-se o valor apresentado aos valores padrão
estabelecidos em lei. 002683/03 - PAULO RUBENS ARIETA FILHO.
Tendo em vista o parecer da Comissão de Avaliação opinando pelo
deferimento com base nos valores do laudo apresentado pelo requerente,
DEFIRO o pedido, retificando-se o valor venal do imóvel para o exercício
de 2003, adequando-se o valor apresentado aos valores padrão estabelecidos
em lei.  007338/02 - PAULO RUBENS ARIETA FILHO. Trata-se de
pedido de revisão de valor venal, embasado em laudo técnico submetido à
apreciação da Comissão de Avaliação Permanente. Como se vê às fls. 34, o
contribuinte deixou de pagar o imposto nos exercícios de 1997 e 2002.
Tendo sido retificado  o  valor  venal, a menor, para o exercício de 2003,  é
coerente  a retificação dos exercícios anteriores ainda não ajuizados, evitando-
se inclusive possíveis  questionamentos  judiciais. Por isso, com  base  nos
dados  constantes dos autos, RATIFICO  a decisão de fls. 32 e DEFIRO
parcialmente o pedido de fls. 33, autorizando a retificação do valor venal
para o exercício de 2002, adotando-se o mesmo valor de 2003. Confirmados
eventuais pagamentos nos exercícios retificados, aplique-se o disposto no §
2º do Art. 15 da Lei 324/98 (CTM). Expeçam-se os lançamentos substitutivos.

JOSÉ ANTONIO RUFINO COLLADO
Secretário de Administração, Finanças e Jurídico

BERTPREV/ATOS OFICIAIS



7EDIÇÃO Nº 38 - BERTIOGA, 05 A 11 DE ABRIL DE 2003BertiogaBertioga
BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 27/03/03

2567/03 PRAIAS PAULISTAS S. A. E CIA FAZENDA ARACAU - Aprovo o projeto de Remanejamento de lotes, expeça-se a licença pago os emolumentos em 30 dias; 2568/03 PRAIAS
PAULISTAS S. A. E CIA FAZENDA ARACAU - Aprovo o projeto de Remanejamento de lotes, expeça-se a l icença pago os emolumentos em 30 dias 1229/02 cab.51745/86 ALCEU
REBOUÇAS RIBEIRO – sim como requer, pago o emplacamento e analise de projeto,  em dias; 7396/01 RUBEN DEL RIO GONZALEZ – recolha os emolumentos conforme lei 316/98 e O.
S. –023 sm, quitado em 30 dias; 5077/02 MARIA MADALENA MACHADO DE FRANÇA - Aprovo o projeto arquitetônico, expeça–se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30
dias; 135/03 AMAURI APARECIDO POLIDO – compareça o Arq. Alberto Fernandes para esclarecimento em 30 dias; 1106/03 LOURENÇO VALENTIN DE MENEZES E OU - compareça
a Arq. Rosely Rodrigues F. de Mello para atender o comunique-se em 30 dias; 1026/02 JORGE ALVARES DA SILVA - compareça a Arq. Rosely Rodrigues F. de Mello para atender o
comunique-se em 30 dias; 7262/02 MONTEFERRO COMERCIAL IMOBILIARIA LTDA – compareça o Eng. Jairo Rodrigues Batista para atender o comunique-se em 30 dias; 1485/03
Cab.1484/03 ANTONIO ROSEMARY GERALDINI DOS SANTOS – Aprovo o projeto urbanístico e arquitetônico; expeça-se a l icença pago os emolumentos em 30 dias; 8087/02 JOSÉ
TAVARES E OU - compareça o Arq. André Rogério de Santana para atender o comunique-se em 30 dias; 512/03 ADALTO CERQUEIRA  DE  SOUZA  –  Arquive – se ;  2538/03  JOSE
DURVAL  CARINHATO – compareça o Arq. Laudino Jose B. Filho para atender o comunique-se em 30 dias; 1668/03 Cab.7418/01 LAUDINO JOSÉ B. FILHO – Regularize-se pago os
emolumentos e o ISS em 30 dias; 1336/93 cab. 27/03 – mantenho o indeferimento nos termos da tab. A, art. 48 da lei 317/98; 1234/03 ANTÔNIO EDSON ZANIN - Aprovo o projeto
arquitetônico, expeça–se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 2023/03 cab.1947/98 – CLEMENTINA AGRETI DA ROCHA - compareça o Arq. André de Freitas para
atender o comunique-se em 30 dias; 2004/03 cab.7932/01- RICARDO MEDEIROS - compareça o Eng. Rodolfo Horvath Jr. para atender o comunique-se em 30 dias; 6122/02 cab.2753/93
IDOLER SOCIEDAD ANÔNIMA - compareça A Arq. Marilsa L. Pancotti para atender o comunique-se em 30 dias; 2077/03 cab.18222/97 MARIO HEMILTON VASCONCELOS DE FARIA
- compareça o Eng. Walter Pirro para atender o comunique-se em 30 dias; 1673/03 cab. 50203/89 JOÃO BRITO DE SOUZA - compareça o Arq. Eduardo Donisete para atender o comunique-
se em 30 dias; e 1674/03 Indeferido; 1875/03 cab.2443/00 ALEXANDRE ROQUE DUMAS – Indeferido.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 28/03/03

513/03 FABIANE DA COSTA SQUIZATTO – aprovo o projeto arquitetônico observadas as anotações expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 860/03 OTACÍLIO
RODRIGUES BERNARDINO – aprovo o projeto arquitetônico expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7209/02 WILLIAN PÉRICLES SOARES – Compareça o
Eng. Jose Carlos Camacho pra esclarecimento em 30 dias; 978/03 ALEXANDRE CASSETARI - aprovo o projeto arquitetônico, pago os emolumentos em 30 dias; 578/03 CARLOS
ALBERTO CID COSTAS - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 814/03 LUIS RODRIGUES DE ANDRADE – Compareça o Arq.
Kadur El Mouallem  pra esclarecimento em 30 dias; 536/99 TEREZINHA DIAS FERREIRA RÉ – Arquive-se; 22953/97 cab. 917/95 – FERNANDO SENA RODRIGUES Arquive-se.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 31/03/03

7215/02 MARIO OZAKI E OUTRO – aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7216/02 MARIO OZAKI E OUTRO –  aprovo o
projeto arquitetônico, expeça-se a l icença para edif icar pago os emolumentos em 30 dias; 7217/02 MARIO OZAKI E OUTRO – Mantenho o indeferimento; 7218/02 MARIO OZAKI E
OUTRO – revogo o despacho de 08/01/03 aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a l icença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7263/02 MONTEFERRO COMERCIAL E
IMOBILIÁRIA LTDA – Aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a l icença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 1213/03 ROBERVAL VICENTE BUENO – aprovo o projeto
arquitetônico expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias e apresentar o registro de incorporação ou termo de compromisso sobre a comercialização dos imóveis;
7702/02 MARCIA TIEMI MURATA – indeferido nos termos do art. 58 da lei 316/98; 7727/02 PAULO ODAIR PEREZ - aprovo o projeto arquitetônico, pago os emolumentos em 30 dias;
413/03 HERMANN CASER - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a l icença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 2289/02 HERMINO CARLOS FOLONI – compareça o
requerente para esclarecimento em 30 dias; 155/03 cab. 154/03 MAURO CARAVAGGI – sim como requer pago os emolumentos em 30 dias e aprovo o projeto arquitetônico substitutivo,
expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 52505/88  VERGILIO  DA  ROCHA  E  OUTRO  –  Certif ique-se;  330/03  cab.  4032/99 HARUO KAWAMURA –
compareça o Eng. Edson Bichir para esclarecimento em 30 dias; 1487/03 cab.52212/86 LÉA ONOFRE LAGO – aprovo o projeto da piscina, expeça-se a licença pago os emolumentos em
30 dias; 5478/02 cab.53703/91 ROSSINI TAVARES DE LIMA – Indeferido, trata-se de legalização total encaminhe-se ao sefi; 5031/02 CARLOS MANTOVANI CALEJON 49 – revogo o
despacho de 17/03/03 aprovo o projeto arquitetônico expeça-se a l icença para edif icar,  apresentando ART do resp. Técnico e pago os emolumentos em 30 dias; 1595/03 PATRICIA
CRISTINA FERNANDES - compareça a Arq. Áurea F. Silveira para esclarecimento em 30 dias; 1317/03 VIRGINIA MASTRANGELO MACHADO – aprovo o projeto arquitetônico, expeça-
se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7410/02 cab.969/02 ALDO DO CARMO FAZIOLI - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os
emolumentos em 30 dias; 7411/02 ALDO DO CARMO FAZIOLI - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7412/02 ALDO DO
CARMO FAZIOLI - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 4535/99 MARILENE GOMES FERREIRA –renovar taxas até 10/01;
8131/03 MARILENE GOMES FERREIRA –sim como requer quanto a petição 402/03 e compareça o Arq. Jair Fioravante para atender o comunique-se; 6948/02 cab.7825/01 HERBET LEVY
PARTICIPAÇÕES S/A - expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7212/02 Cab. 50044/91  ALBERTO  FERNANDES –  Arquive-se;  331/03  DJALMA  FERRREIRA
BARROS – aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 1551/03 MARIO JOSÉ ABDALLA SAAD - compareça o Arq. Claudio Saez
para atender o comunique-se; 278702 cab.4880/99  TEREZA BENEDITA MENDES – Mantido o indefer imento; 3370/02 SONETOS PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - aprovo o projeto
urbanístico, expeça-se a licença pago os emolumentos em 30 dias; 3372/02  SONETOS PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - aprovo o projeto arquitetônico, pago o emplacamento em 30 dias.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 02/04/03

 668/03 cab. 5980/95 RODRIGO AFONSO MENDES - Aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 7696/02 TEÓFANES BRAGA
FRAGA  – compareça a Eng. Rosa Maria Poppi Neves Berti para atender comunique-se em 30 dias; 758/03 ENIO FERREIRA DA SILVA - aprovo o projeto arquitetônico expeça-se a licença
para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 1353/03 JOÃO BATISTA ALVES – compareça o Eng. Paulo Rubens Arieta Filho para atender o comunique-se em 30 dias; 4690/02 OTAVIO
RODRIGUES DE SOUSA – revogo despacho de 19/11/02  regularize-se inicio de obras; expeça–se licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 2129/03 MARCOS DOUGLAS
GUEDES NASCIMENTO – compareça o Eng. Julio Scantimburgo Jr. para atender o comunique-se em 30 dias; 7217/02 MÁRIO OZAKI E OUTRO - revogo despacho de 08/01/03 aprovo o
projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 8086/02 cab. 4858/02 REGINA MARIA ARGUEJO VISHNEVISKY – mantenho o indeferimento;
8155/02 OSMAR JOSE PEREIRA - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 8156/02 OSMAR JOSE PEREIRA - aprovo o projeto
arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 978/03 ALEXANDRE CASSETARI -  aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar
pago os emolumentos em 30 dias; 1316/03 PAULO ZWECKER - compareça a Eng. Rosa Maria Poppi Neves  Berti  para  atender  comunique-se  em  30  dias;  10876/00  YUM MIYASHITA
– sim como requer quanto ao solicitado na petição 597/03, pago os emolumentos em 30 dias;  6903/02 cab.5074/00 CARLOS CESAR FLORIANO - compareça o Arq. Augusto França Neto
para atender comunique-se, em 30 dias; 2483/03 cab. 51507/91 ÉLIA REGINA SILVA ROCHA – indeferido; 3035/99 ARLETE ABUJAMRA PETTINATI - licença para edificar caduca desde
21/05/01; Arquive-se; 7087/95 conforme petição 173/03 PAULO SÉRGIO DA SILVA – Arquive-se; 7837 cab.1513/02 RICARDO ARGUEJO JUNIOR – mantenho o indeferimento; 7695/
02 GILMAR MASCHIO – Aprovo o projeto arquitetônico;7516/02 cab.10963/96 ANTÔNIO MARTINS FERREIRA E OU – aprovo o projeto urbaníst ico, expeça-se a l icença pago os
emolumentos em 30 dias; 2703/03 cab. 4550/02 MAX ANTÔNIO HOP – compareça o Eng. Edson Bichir para esclarecimento em 30 dias; 40435/92 cab. OFICINA DE MARCENARIA LTDA
- Recolha em 30 dias os emolumentos referentes ao Alvará de construção e 1710/03 IINÁCIO CORREA DANTAS – regularize-se conforme lei 316/98 e 324/98, quitado os emolumentos e
ISS em 30 dias.  FERRREIRA BARROS – aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a licença para edificar pago os emolumentos em 30 dias; 1551/03 MARIO JOSÉ ABDALLA SAAD -
compareça o Arq. Claudio Saez para atender o comunique-se; 278702 cab.4880/99  TEREZA BENEDITA MENDES – Mantido o indeferimento; 3370/02 SONETOS PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA - aprovo o projeto urbanístico, expeça-se a l icença pago os emolumentos em 30 dias; 3372/02  SONETOS PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - aprovo o projeto arquitetônico, pago o
emplacamento em 30 dias.

ENG. ROBERTO MARTINS COSTA
Chefe da Seção de Aprovação e L icenciamento
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ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 31/03/03

PETIÇÕES: 610/03 NEIDE ALVES ALMEIDA – 618/03 ÍTALO FRANCISCO CURCIO –
183/03 JAMIL GAZAL,  Deferido o pedido, concedendo prorrogação de prazo por mais 30 dias
para cumprir a intimação. 543/03 MAX F. MOREL, Compareça o requerente para esclarecimentos.
– 478/03 AFONSO CAMILO SILVA, Expeça-se a 2ª via de Carta de Habitação, pago os
emolumentos.  PROCESSOS: 50979/85 JOAQUIM ALEIXO CORREA PASSOS, Assunto
solucionado, conforme informações no processo 15910/97. INTIMAÇÕES: 5195 RIMAUDAS
J. KRICIUNAS – 5163 WALDEMAR FARIA CRISCUOLO – RENIVALDO ALVES PENA E
OUTRO – 5827 JOÃO FERREIRA – 4970 ANA LUCIA AGUDO MORAES – 4749, 4746,
5301, 4748  ELEVADORES SUR S/A – 4969 OSCAR PEREIRA – 5166 NADIR VEIGA DOS
REIS – 5276 SERGIO M. DE FREITAS – PROC. 8244/99 MARIA DE FATIMA SARMENTO
MONTEZEU, Compareça para prestar esclarecimentos quanto ao processo, correspôndencias
(taxas e/ou intimações) devolvidas pelo correio. – 1556/99 JOSÉ CARLOS SANTOS DE
OLIVEIRA, Expeça-se a Carta de Habitação e Ocupação, EX-OFÏCIO, pagos os emolumentos,
quitado o ISS em 30 dias e apresentada a CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria
realizados pelo fiscal. – 6322/00 ANDRÉ GOMES DA SILVA, , Expeça-se a Carta de Habitação
a título precário, EX-OFÏCIO, pagos os emolumentos, quitado o ISS em 30 dias e apresentada a
CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria realizados pelo fiscal. – 17127/97 IVANILDE
DIAS DE SOUZA – 8925/01 LICÍNIO DE JESUS MOREIRA – 4671/01 ANDRÉ AMILTON
FORMAGIN,  Expeça-se a Carta de Habitação, pagos os emolumentos, quitado o ISS em 30 dias
e apresentada a CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria realizados pelo fiscal.- 838/
03 SEFI/PAULO CEZAR FERREIRA COSTA – 6981/02, 6980/02,  TELECOMUNICAÇÕES
DE SÃO PAULO S/A – TELEFÔNICA – 2430/03 SEFI/ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO F.
ASSUMPÇÃO – 2441/03 SEFI/JOSÉ DE JESUS DA SILVA – 2451/03 SEFI/ANGELA
ANTONIO SIMIONI – 1839/03 SEFI/ TU ZUEI SUEI – 1847/03, 2422/03, 2429/03, 2446/03,
2420/03, 7959/01 SEFI/INTIMAÇÃO – 8484/01 CONDOMÍNIO VILA RICA – 7638/01
GIULIANA ANILE AMOROSO – 6636/01 BEATRIZ FLORINDA AZEVEDO – 6478/01
JOAQUIM ALEIXO C. PASSOS – 6563/01 FABIANO PENACHIM, Assunto solucionado,
Arquive-se. – 52118/90 MARIA APPARECIDA DA SILVA MORAES –1672/98 JOSÉ CARLOS
VINCOLLETO – 7736/99 VASILIO MACAROFF – 52034/90 MARIO DE ALMEIDA – 50150/
90 ANG KOK TJAI,  Expeça-se a Carta de Habitação, EX-OFÍCIO, pagos os emolumentos,
quitado o ISS em 30 dias e apresentada a CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria
realizados pelo fiscal. – 5466/02 EPAMINONDAS SALES LOPES, Indeferido o solicitado pelo
processo 6034/02, por falta de amparo legal e com base nos pareceres do Procurador do Município
e Procurador Geral.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 03/04/03

PETIÇÕES: 627/03 NELSON DEL BEM – 615/03 SONIA REGINA DE LIMA SANTOS –
619/03 MARIA DO SOCORRO SOARES – , Deferido o pedido, parcialmente, concedendo
prorrogação de prazo por mais 30 dias para cumprir a int imação. PROCESSOS: 1395/03
ROBERTO NUNES VIVEIROS  Deferido o pedido, parcialmente, concedendo prorrogação de
prazo por mais 30 dias para cumprir a intimação. – 2384/03 JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
FERNANDES – 2668/03 ANNIBALE LOUGHI,  Deferido o pedido, parcialmente, concedendo
prorrogação de prazo por mais 30 dias para cumprir a intimação, fica paralizada as obras, até a
sua regularização. INTIMAÇÕES: 4690 AGUINALDO SALCCI – 4778 MICHEL KALIL
JORGE – 4931 JOSÉ MATHEUS – 5768 BRANDINA PAVAN DE MATOS – 5757 ALFREDO
CONSTANTINO – 5755 LUZIA MAROTO – 5267 JOSÉ E. KENDI OKITO – 5252 ANTONIO
COPOLLA, Compareça para prestar esclarecimentos quanto ao processo, correspôndencias
(taxas e/ou intimações) devolvidas pelo correio. – 3879/99 FLÁVIO CEPEDA PIRES – 5018/
99 ANTONIO CARLOS MARCONDES – 4929/94 ANTONIO CARVALHO BRUNIALTI –
6686/99 TITO DE DEUS – 3934/99 GILDO SACARDI – 10617/00 JOSÉ ERIVAN
GONÇALVES – 2764/99 FRANCISCO GOMES DE SOUZA – 9572/96 PAULO DE ARAÚJO
REI – 8096/99 VICTOR JOSÉ DE PAIVA – 51059/82 MANUEL ANTONIO TOMÉ, Expeça-
se a Carta de Habitação, EX-OFÏCIO, pagos os emolumentos, quitado o ISS em 30 dias e apresentada
a CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria realizados pelo fiscal. – 6612/99 JOHAN
LENNART FAGER – 1425/02 EDUARDO BEZERRA ALVES – 50478/90 ADILSON ALVES –
19036/97 TAKEMI TAHIRA – 2531/02 NADIR COMUNELLO – 37755/92 ALBERTO HIDEO
NAKUMO – JORGE MARCELINO FALCÃO E OUTRO –4962/01 JOÃO PAULO
ZAPPAROLLI – 755/93 ANTONIO DA SILVA – 3786/00 ALVARO TEIXEIRA DE AZEVEDO
FILHO,  Expeça-se a Carta de Habitação, pagos os emolumentos, quitado o ISS em 30 dias e
apresentada a CND. Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria realizados pelo fiscal. –
14889/75 ANTONIO CARLOS TAVARES – 091/93 SILVIA EMILIA TURATO SUZANO E
OUTRO – 51284/82 ALFIO BERARDI – 1129/03 SEFI/JOSÉ MARIA TITATO – 1136/03
SEFI/IMOBILIÁRIA RAIO DE SOL – 2111/03,2861/03 SEFI/SOPRETER – 2366/03 SEFI/
HENRIQUE COSTABILE – 1869/03 SEFI/JORGE TEIXEIRA DE SOUZA – 1871/03
ANTONIO RUFO TAVARES – 350/03 SEFI/ MANOEL CELESTINO DOS SANTOS – 824/03
RAMIRO C. NASCIMENTO – 2458/03 FERNANDO TAKATOSHI KURIHARA – 1139/03
SEFI/ RICARDO ECHER – 51390/85 MANUEL BATISTA COELHO – 1184/03 SEFI/4 ASES
– 65027/92 JOSÉ CARLOS CONSANI – 1774/03 SEFI/  VENANCIO RODRIGUES
VASCONCELOS, Assunto solucionado, Arquive-se. – 1007/01 CARLOS AUGUSTO LOPES,
Licença caduca, arquive-se por desinteresse. – 6570/02 ANDRÉ LUIZ MONTEIRO, Dê-se Baixa,
quitado o ISS em 30 dias, Conforme cálculos dos emolumentos e vistoria realizados pelo fiscal.
15810/97 ELISETE VITALE, Considerar a C.H. expedida em 10/03/03, EX-OFÍCIO, tendo sido
enviadas cobranças e devolvidas pelo correio.

 WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE
Chefe da Seção de Fiscalização de Obras

O fechamento de três acessos
importantes para o comércio instalado na
Rodovia Manoel Hipólito do Rego (Rio-Santos)
no trecho que compreende o bairro Vista Linda,
em Bertioga, foi descartado pelo Departamento
de Estradas de Rodagem (DER).

Em reunião com o coordenador de
supervisão das obras do Programa de
Recuperação de Rodovias do Estado de São
Paulo, Mario Mondolfo, representantes da
Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura
obtiveram a garantia de que serão mantidas
as ligações originais com a rodovia pelas
ruas José Carlos Pace, Nicolau Miguel
Obeid e Engenheiro Arquiteto Eduardo C.
Costa Júnior, locais de maior concentração
comercial no eixo da Rio-Santos.

O assunto, que foi tema de recente
encontro entre o chefe do Executivo e o
secretário estadual dos Transportes, Dario
Rais Lopes, em março, voltou a ser discutido
há duas semanas, em São Paulo, durante
reunião que contou com a presença do
engenheiro de Geometria e Terraplenagem
do DER, Daniel Shimabukuro. Segundo
Mondolfo, será possível reposicionar as
faixas de pedestres previstas para aquele
trecho mantendo os acessos originais, para
não prejudicar o comércio local e nem
mesmo o movimento na escola municipal
que deverá ser construída no bairro.

A proposta do DER de fechar os
acessos atendia ao projeto original do
Programa de Recuperação de Rodovias,
financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com contrapartida
do Governo do Estado. A proposta inicial
previa a construção de vias marginais ao
longo dos trechos urbanizados, o que foi
descartado em alguns pontos para não onerar
mais o projeto. O custo total das obras na
SP-55 está estimado em R$ 127 milhões,
com recursos do BID e Governo do Estado.
Já o investimento previsto para a recuperação
de cerca de 1.400 km de rodovias estaduais
é de US$ 240 milhões. O DER contratou
700 km, o equivalente a R$ 350 milhões,
cerca de US$ 100 milhões, quase a metade

DER não vai mais
fechar acessos
na Rio-Santos

do programa, explica Mondolfo.
Com a retirada das marginais

previstas em alguns trechos, a área de Vista
Linda ficaria sem acessos à Rio-Santos
caso as ligações atuais fossem fechadas.
Por esse motivo, e por se tratar de uma
alteração simples, elas serão mantidas. No
entanto, a população e comércio precisam
se preparar para mudanças, pois as
marginais previstas para atender ao tráfego
local deverão ser construídas futuramente,
afirma o supervisor das obras.

Serviços preliminares - O
programa prevê a recuperação total do
pavimento, remodelação dos principais
acessos e confecção de novos, além de
acostamentos em toda a extensão da Rio-
Santos e execução de terceira faixa em
pontos críticos.

Em Bertioga, as obras se estendem
por 56,6 quilômetros de estrada desde o
km 190,9 ao km 247,6 e os trabalhos estão
a cargo das empresas Norberto Odebrecht
e Galvão Engenharia. Segundo Mondolfo,
o programa está na fase de mobilização das
empreiteiras, implantação dos canteiros
industriais,  contratação de pessoal que
deverá suprir a demanda local, pois a
estimativa é de que sejam criados 500
empregos diretos na região.

Os serviços preliminares foram
iniciados com a limpeza da faixa de
domínio do DER e tratativas junto à
Petrobras para execução do corte de rocha
na região do morro de Guaratuba. A rocha
deverá ser dinamitada para melhorar o
acesso na pista, tornando a subida menos
íngreme para evitar acidentes.

Equipes do DER também estão
realizando levantamento topográfico de
sua faixa de domínio até mesmo para
saber quando será necessária a
intervenção da Prefeitura Municipal para
liberação de áreas visando a implantação
de marginais. O órgão também espera
contar com a  ajuda da administração no
caso de ser preciso desapropriar áeras
de terceiros para a conclusão das obras.

ATOS OFICIAIS NOTÍCIAS DO EXECUTIVO


