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Música é Cultura
O Projeto Música é Cultura, desenvolvido 
pela Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Educação e Desenvolvimento Cultural, 
em parceria com o Sesc Bertioga, leva 
neste sábado (24), às 20 horas, para a 
Casa da Cultura o grupo II Dolce Ballo, 
que apresentará repertório de música 
antiga. São três integrantes fixos e um 
percussionista convidado. O grupo tem 
flautas doces, canto, diversos instrumentos 
de cordas dedilhadas e percussão. A 
entrada é franca. A Casa da Cultura de 
Bertioga  fica  na Avenida Thomé de 
Souza, 130 – Praia da Enseada (Centro).

Espaço Arte Nossa
Trata-se da Sala de Exposição do Projeto 
Arte Nossa, que acontece diariamente 
na Casa da Cultura de Bertioga, com 
exposição e venda de artesanato local. O 
público pode visitar o espaço de segunda 
a sexta-feira e aos domingos das 10 às 18 
horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas.

Forte São João
A fortaleza mais antiga do Brasil fica 
aberta para visitação pública de segunda-
feira a domingo, das 9 às 17 horas. As 
visitas são monitoradas. O monumento 

telefone celular (13) 9727-3262 ou com a 
Casa da Cultura de Bertioga – (13) 3319-
9150, para confirmar presença.

Arte no Indaiá
Outro espaço destinado à exposição e venda 
de trabalhos artesanais da comunidade é 
a Feira de Artesanato do Cantão da Praia 
do Indaiá, na Praça Senador José Ermírio 
de Moraes, no Jardim Indaiá. Criada pela 
Associação dos Moradores Ativos do 
Indaiá (AMAI), a feira conta com apoio 
da Prefeitura do Município, por meio da 
Secretaria de Educação e Desenvolvimento 
Cultural. No local o visitante encontra uma 
diversidade de peças decorativas feitas com 
cabaças, tecidos, madeiras, entre outros 
materiais, que ficam expostos ao público 
todos os sábados, a partir das 16 horas.

Oficina Condor 2012
Continuam abertas as inscrições para a 
Oficina de Pintura da Condor Pincéis, 
com o tema Hortênsias, que será realizada 
no dia 25 de abril, das 13 às 17 horas, 
na Casa da Cultura de Bertioga. Para 
participar, o interessado de acessar o site 
www.johnnyhomeatelier.com.br, clicar no 
Home e em seguida em inscrições. As vagas 
são limitadas. Mais informações sobre as 
inscrições, entrar em contato pelos números 
(13) 3313-1229; (13) 3313-1019 ou (13) 
9155-3892, com Johnny, em horário 
comercial.

Roda de Capoeira
Neste sábado (24), às 19 horas,  tem Roda 
Livre de Capoeira no calçadão do Píer 
Turístico Licurgo Mazzoni. O evento, que 
vem reunindo capoeiristas e mestres de 
várias cidades da região, é aberto a todos 
aqueles que estejam passando pelo local 
e queiram participar. A iniciativa, que 
acontece a cada 15 dias, é do jovem monitor 
de capoeira do projeto Vida Saudável, 
Roberto Bezerra da Silva, o popular 
Foguinho, e tem total apoio da Prefeitura 
de Bertioga, por meio da Secretaria de 
Educação e Desenvolvimento Cultural. O 
calçadão do Píer fica na Avenida Vicente 
de Carvalho, em frente ao Canal de 
Bertioga (Centro).

está localizado no Parque dos Tupiniquins, 
entre o Canal de Bertioga e a Praia da 
Enseada (Centro).

Arte no Parque
No Parque dos Tupiniquins, o visitante 
também poderá conferir a feira de 
artesanato local, denominada ‘Arte no 
Parque’, montada todos os sábados, a partir 
das 16 horas.

Saída fotográfica
O Foto Clube Lente Caiçara promove 
neste domingo (25) uma saída fotográfica 
com outros foto clubes, entre eles ‘O 
Frame de São Vicente’, e profissionais de 
fotografia, para conhecer a história de 
Bertioga. Para isso, organizou um roteiro 
histórico cultural que será realizado 
a partir das 13 horas, cujo ponto de 
encontro é o Forte São João – a fortaleza 
mais antiga do Brasil. O roteiro seguira 
a trilha da Serra do Guararu (do lado 
de Guarujá), passando pela Ermida de 
Santo Antônio de Guaibê, Armação das 
Baleias, Ruínas do Forte São Felipe, Farol 
de Bertioga e Costão Rochoso. O trajeto 
completo será de duas horas. Interessados 
em participar devem entrar em contato 
com o Foto Clube Lentes Caiçara pelo 

Teatro Infantil
A Cia  Circo de Bonecos 
apresenta na Casa da Cultura 
neste domingo (25), às 11 
horas,  o espetáculo Circo de 
Bonecos, que conta a história 
de dois amigos, que decidem 
brincar de circo na sala de 
visita, em meio a divertidas 
e  emocionantes trapalhadas 
entre os dois amigos.  A peça 
faz parte do Projeto Teatrada 
desenvolvido pelo Sesc em 
parceria com a Prefeitura 
de Bertioga, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Cultural. 
A entrada é livre.

Sábado tem 
campeonato 
brasileiro de 

karatê
A Diretoria de Esportes da Prefeitura 
de Bertioga promoverá neste sábado 
(24)  o  Camp e onato Bra s i le iro 
de Karatê Kata Shubu Dô Ryu. 
A disputa acontecerá no Ginásio 
Municipal  de Esportes Alberto 
Alves, a partir das 14 horas, com 
previsão de término para as 20 horas, 
com entrada gratuita.
 A coordenação e direção do 
evento serão do karateca e professor 
Douglas Pageú, que recentemente 
se consagrou campeão na categoria 
Mestre,  durante torneio oficia l 
de exame de faixas e graduação, 
ocorrido em Madureira, no Rio de 
Janeiro.
 Segundo Pageú, Bertioga 
estará representando o estado de 
São Paulo nesse evento de âmbito 
nacional com 60 atletas. No entanto, 
esp or ti sta s  do  Rio  de  Janeiro , 
com 40 participantes, Bahia, 25 
integrantes,  Minas Gerais,  com 
7 representantes e Paraná, outros 
1 5 ,  f oram  c onvi da d o s  e  e stã o 
sendo esperados para participar do 
encontro.
 O coordenador informou 
que as disputas acontecerão em dois 
moldes, Kata, as tradicionais lutas 
imaginárias, e kumitê, combates. As 
lutas serão definidas por categorias, 
determinadas por faixa (graduação), 
peso e idade.
 O  G i n á s i o  M u n i c i p a l 
de Esportes  Alberto Alves  f ica 
localizado na Rua Henrique Montez, 
s/nº, na Vila Itapanhaú.
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A Prefeitura de Bertioga retoma 
oficialmente neste sábado (24), 
a partir das 9 horas, a Caravana 
da Cidadania, levando várias 
ações de prestação de serviços 
e utilidade pública ao Jardim 
Rio da Praia. O bairro abre 
a programação das caravanas 
neste ano, que percorrerá mais 
nove bairros do Município até 
dezembro. O projeto, pioneiro 
na Cidade, é desenvolvido e 
coordenado pela Secretaria 
Municipa l  de Assistência 
Social e do Trabalho, com 
o envolvimento de todas as 
secretarias municipais.
 O atendimento ao 
público será nas dependências da 
Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
(Emeif ) José de Oliveira Santos, 
localizada na Rua Cardeal Emile 
Biayenda, 248, no período entre 
9 e 15 horas.
 D e  a c ord o  c om  o 
diretor municipal de Assuntos 
do Trabalho e coordenador do 
Projeto Caravana da Cidadania,  
a ação estará sendo desenvolvida, 
mensalmente.  Depois do Jardim 
Rio da Praia serão atendidos os 
bairros Jardim Rafael, Chácara 
Vista Linda, Jardim Indaiá, 
Jardim Vicente de Carvalho II, 
Guaratuba, Boracéia, Caiubura, 
Centro e Jardim Rio da Granja.
  “A Prefeitura  va i 
contemplar alg uns bairros 
populosos e outros distantes 

da região central, no intuito 
de proporcionar facilidades, 
oferecendo inúmeros serviços 
às comunidades bertioguenses, 
reiterando os propósitos da 
Administração Municipal, de 
valorizar a qualidade de vida e o 
bem estar social da população”, 
explica o diretor.
 Durante as caravanas serão 
disponibilizadas, gratuitamente, à 
população ações como emissão de 
carteira de trabalho, atestado de 
antecedentes criminais, consulta 
sobre a situação do CPF, emissão 
de 2ª via do IPTU, orientações do 
Procon e Banco do Povo, cadastro 
para o Programa Emprega São 
Paulo, inscrições para cursos 
de qualificação e emissões de 
segunda via de contas da Sabesp, 
Elektro e ISS, além de taxas, 
inscrições e agendamentos do 
INSS e orientações jurídicas à 
comunidade, realizações essas 
d iariamente  desenvo lvida s 
pela Diretoria de Assuntos do 
Trabalho.
 Durante as visitações aos 
bairros, a Diretoria de Promoção 
Social desenvolverá o cadastro 
e a atualização do Programa 
Bolsa Família ; o cadastro dos 
programas Viva Leite, Pro Jovem-
Adolescente, Renda Cidadã e 
Apren d en d o  e  Gan han d o , 
além da solicitação de certidões 
de nascimento e casamento e 
pesagem e medidas, que são 
condicionalidades dos programas 
Bolsa Família e Viva Leite. 
 A Secretaria Municipal de 
Saúde oferecerá equipes compostas 
por profissionais responsáveis 
pela triagem de oftalmologia, 
c o m  e n c a m i n h a m e n t o  a o 
Centro de Saúde III (CS III); 
médicos pediatra e clínico geral; 
procedimentos odontológicos, 

Caravana da Cidadania recomeça no 
Jardim Rio da Praia neste sábado 

COMUNIDADE

Serviços serão prestados à 
comunidade, das 9 às 15 
horas, na Emeif José de 
Oliveira Santos, localizada 
na Rua Cardeal Emile 
Biayenda, 248

com a presença da unidade móvel; 
exames de glicemia e pressão 
arterial e técnicos do Centro de 
Testagem e Aconselhamento 
(CTA), para a realização do teste 
rápido para a detecção da Hepatite 
C, além de equipe destinada para 
a emissão do Cartão SUS. 
 Nesse mesmo projeto, 
a Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Bertioga cederá 
as instalações das unidades de 
ensino da rede pública municipal 
para sediar as caravanas pelos 
bairros da Cidade, enquanto 
a  S e c r e t a r i a  d e  S e r v i ç o s 
Urbanos, por meio da Diretoria 
de Trânsito, disponibilizará 
o r i e n t a ç ã o  e  p e s q u i s a  d e 
pontuação,  multas e CNH, 
além da emissão do cartão de 
estacionamento para idosos e 
pessoas com deficiência física.
 Ao longo da “Caravana 
d a  C i d a d a n i a”  a s  d e m a i s 
secretarias e setores do Poder 
Executivo também participarão, 
integrando o projeto inédito 
em Bertioga de atendimento à 
população.

Cata - Treco 
 A Prefeitura de Bertioga, por meio de uma parceria entre 
a Secretaria de Saúde, representada pela Vigilância Epidemiológica 
e Serviços Urbanos, estará realizando durante todas as edições da 
Caravana da Cidadania 2012 a Operação “Cata-Treco, que visa 
combater a proliferação da dengue, por meio da prévia eliminação 
de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, o transmissor 
da doença.
 A Caravana da Cidadania começará suas atividades em 
2012 no Jardim Rio da Praia, portanto, os moradores devem se 
antecipar e deixar em frente de suas casas todo tipo de objeto que 
não servir mais para o uso e que possam acumular água, como 
mobiliário (sofás, poltronas, entre outros), eletrodomésticos 
(fogões, geladeiras e demais) e equipamentos diversos que não 
estão sendo mais utilizados e serão descartados.

Renata de Brito

Marcos Pertinhes
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Unificação das águas no Canal de Bertioga 
marca comemorações ao ‘Dia Mundial da Água’ 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

A comemoração do Dia Mundial 
da Água (22 de março) traz um 
alerta: prevê-se que, em 2050, 
bilhões de pessoas sofrerão com 
a escassez de recursos hídricos. 
Dados da ONU mostram 
que apenas 3% de toda a água 
terrestre é própria para consumo. 
Para reforçar este alerta, Bertioga 
sediou nesta quinta-feira (22) 
as atividades da IX Semana 
da Água, que contou com a 
participação de cerca de 1200 
alunos da rede pública das nove 
cidades da Região Metropolitana 
da Baixada Santista.

 Promovido pela Prefeitura 
de Bertioga, Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de São 
Vicente (AEASV) e pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista, o evento contou com a 
presença do prefeito do Município, 
que esteve acompanhado do 
secretário de Meio Ambiente, 
secretária de Educação e demais 
secretários e assessores municipais, 
e com o presidente e diretor de 
Meio Ambiente da AEASV, Nízio 
José Cabral e Miguel Valino, 
respectivamente.
 A natureza contribuiu para 
as comemorações alusivas à data, 
em dia de muito sol e calor, numa 
manhã de outono, no Parque dos 
Tupiniquins, localizado no entorno 
do Forte São João (a fortaleza mais 
antiga do Brasil), onde nasceu a 
história de Bertioga. 
 A celebração foi marcada 
por um ato simbólico de unificação 
das águas da Baixada Santista, em 
que cada cidade trouxe a água do 
principal rio de seu município e 

despejou no Canal de Bertioga, 
próximo ao Forte.
 Alunos de Bertioga, das 
escolas municipais ‘Nhembo E 
Á Pora’ (Indígena), localizada na 
Aldeia Rio Silveira, em Boracéia; 
Emeif Boracéia e Emeif Guaratuba 
contribuíram com as águas dos 
rios Vermelho, Silveira, Itaguaré, 
Guaratuba, Itatinga, Itapanhaú e 
Jaguareguava.
 O Canal de Bertioga 
também acolheu as águas dos 
rios Guaraú (Peruíbe), Preto e 
Itanhaém (Itanhaém), Mongaguá 
(Mongaguá), Piaçabuçu (Praia 
Grande), Cubatão (Cubatão), 
Casqueiro (Santos) e Acaraú e 
Santo Amaro (Guarujá).
 Para o prefeito, sediar a 
IX Semana da Água se constitui 
em mais um marco de grande 
importância para o Município. 
“É uma ação para celebrar o 
Dia Mundial da Água e ainda 
conscientizar os estudantes sobre 
a importância da preservação 
dos recursos hídricos, buscando 

Evento organizado pelo 
Comitê de Bacia Hidrográfica 
da Baixada Santista em 
parceria com a Prefeitura 
do Município a AEASV 
reuniu cerca de 1200 
alunos de cidades da Região 
Metropolitana

o desenvolvimento de cidadãos 
ecologicamente responsáveis”.
 Depois da cerimônia da 
Unificação das Águas, as crianças 
participaram da VI Caminhada 
Metropolitana de Conscientização 
Ambiental ‘A Ordem é Água Limpa’, 
que teve saída do Forte São João, 
seguindo pela Avenida Vicente de 
Carvalho, sentido balsas, e Avenida 
Anchieta até a altura do Espaço 
Cidadão – Centro, cumprindo um 
percurso de 1200 metros.
 Thauane dos Santos 
Pereira da Rocha, 12 anos, já sabe 
da importância de economizar 
água.“Esta festa é para despertar 
a consciência das crianças para a 
preservação. Vamos levar para outras 
pessoas o que estamos aprendendo 
aqui com este ato”, diz a aluna da 
Emeif Boracéia, em Bertioga.
 Falar em preservar para os 
alunos da Escola Municipal Indígena 
Nhembo E Á Pora’, de Boracéia, em 
Bertioga, é coisa séria. As pequenas 
nativas Djayuka, que na língua 
Tupi-Guarani significa protetora; 
Djerodya (dança religiosa) e Pará 
Mirim (mar pequeno) são unânimes 
em afirmar que a água é um bem 

natural e que todos devemos cuidar 
para não acabar. “Nós cuidamos 
da natureza em nossa aldeia (Rio 
Silveiras), tomando conta dos rios 
para que ninguém destrua” diz 
Djerodya.
 A importância da água 
em nosso Planeta também foi 
ressaltada pelos alunos da UME 
José dos Santos Sobrinho, de 
Santos,  Gustavo Henrique da 
Silva e Tiago Moraes, que dizem 
ser multiplicadores de informação, 
sempre ressaltando que é preciso ter 
respeito ao meio ambiente. 
 Da  m e sma  o p i n i ã o 
compartilha Matheus Alves dos 
Santos, da Emef Lions Clube, de 
São Vicente. “Precisamos preservar, 
economizar e não desperdiçar, 
porque no futuro não sabemos 
se teremos água para abastecer 
nossos filhos e netos, enfim a futura 
geração”.
 O evento foi encerrado 
com palestra sobre o tema 
Perspectivas: Presente e Futuro 
para nossa região, ministrada pela 
bióloga, mestre e doutoranda na 
área ambiental, Patrícia Cunico, às 
15 horas, no Hotel Marazul 27.

Renata de Brito

Renata de Brito
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Prefeitura realiza entrega de kits escolares 
para alunos da rede municipal

EDUCAÇÃO

Uniformes de verão 
começaram a ser 
distribuídos nas unidades na
segunda-feira (19) e 
prosseguem até o próximo 
dia 28 

A Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Cultural da 
Prefeitura de Bertioga iniciou 
nesta semana a entrega dos kits 
escolares para os alunos assistidos 
pela rede municipal de ensino.
 A atividade começou 
na segunda-feira (19) pelo 
bairro de Boracéia, na Escola 
Municipal Indígena Guarani 
(Emig ) Nhembo ‘E’ Á Porã, 
com a presença do prefeito 
do Município,  da secretária 
municipal de Educação, e 
representantes da pasta, que 
na oportunidade visitaram 
as instalações da unidade de 
ensino fundamental de 1ª a 5ª 
séries.
 Na terça-feira (20), a 
atividade ocorreu na E. M. José 
Carlos Buzinaro, em Guaratuba, 
também com as participações 
do chefe do Executivo, secretária 
e representantes da Educação 
Municipal.

 De acordo com a secretária 
de Educação, os kits escolares já 
foram distribuídos entre os dias 
12 e 17 deste mês aos mais de 
sete mil alunos matriculados nas 
26 unidades integrantes da rede 
municipal de ensino.
 Am b o s  o s  ki t s  s ã o 
disponibilizados gratuitamente pelo 

poder público. O kit escolar para o 
Ensino Fundamental e Educação 
Infantil é composto de um caderno 
personalizado, estojo, lápis borracha, 
canetinha, régua, pasta escolar, 
tesoura, tinta guache, lápis de cor 
massa modular, compasso, esquadro 
e cola.
 O kit para os alunos 

d o s  Nú c l e o s  d e  E d u c a ç ã o 
Infantil Municipal (Neims), 
d en o m ina ç ã o  p a r a  a nti g a s 
creches, é composto de pasta 
escolar com toalhinha de mão, 
escova  denta l ,  g iz  de  cera , 
massa de modelar e necessaire 
personalizado.
 O prefeito de Bertioga, 

demonstrou seu contentamento 
com a entreg a dos kits  aos 
alunos, destacando se tratar 
de uma ação motivadora, pois 
são materiais diversificados e 
de primeira linha, oferecidos 
gratuitamente a cada estudante 
da rede municipal, que ao longo 
do ano vão sendo repostos de 
acordo com a devida utilização. 
 “É muito gratificante 
ver a alegria das crianças ao 
receberem as suas bolsas com os 
produtos que utilizarão durante 
as  aulas .  São materia is  das 
melhores marcas do mercado, 
que comprovam o compromisso 
e o respeito da Administração 
com os alunos assistidos pela 
nossa Secretaria de Educação” 
citou o prefeito.
 A secretária de Educação 
informou também que os kits de 
uniformes de verão começaram 
a ser distribuídos nas unidades 
de ensino na segunda-feira (19) 
e prosseguem até o próximo dia 
28. Já os uniformes de inverno 
serão destinados nos próximos 
meses. 
 No total, cada aluno 
receberá um agasalho completo, 
duas camisetas manga curta, uma 
camiseta regata, uma camiseta 
manga longa e duas bermudas.

Marcos Pertinhes

Condefi recebe inscrições para 1ª Conferência Municipal 
Continuam abertas,  até o 
próximo dia 17, as inscrições 
para quem quiser participar 
da 1ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, promovida pelo 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência  
(Condefi) e Prefeitura de 
Bertioga. 

 O encontro será no 
próximo dia 25 de abril, das 9 às 18 
horas, no Salão Municipal – anexo 
a Secretaria Municipal de Educação 
e Desenvolvimento Cultural, que 
fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Vila Itapanhaú. 
 A discussão terá como 
base : “Um olhar através da 
Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, da ONU: 
novas perspectivas e desafios”, onde 
serão abordados diversos subtemas 
como, por exemplo, educação, 
esporte, trabalho e reabilitação 
profissional ,  acessibil idade, 
comunicação, transporte e moradia, 
saúde, prevenção, reabilitação, 
órteses e próteses, segurança, acesso 
à justiça, padrão de vida e proteção 

social adequados.
 No próximo dia 29, 
às 15 horas, acontece na sede 
dos Sindicatos dos Servidores 
Públicos,  na Chácara Vista 
Linda, mais uma edição da pré-
conferência. O sindicato fica na 
Rua Quatro, 38.  
 Já as inscrições devem 
ser feitas de segunda a sexta-

feira, das 8 as 12 e das 13 às 17 
horas, na Casa dos Conselhos 
Municipais, que fica na Rua 
Luiz Pereira de Campos, 1.117 
– Vila Itapanhaú – Bertioga. A 
ficha de inscrição também pode 
ser solicitada por pelo e-mail: 
conferenciapessoadeficiente@
gmail.com. Informações: (13) 
3317-5813. 
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Destinação ao Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente pode ser feita até 30 de abril

CAMPANHA

Pessoa Física pode destinar 
até 3% do imposto devido 
ou a restituir

Quem ainda não fez a destinação 
para  o  Fundo Municipa l 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Bertioga ganhou 
mais tempo para ajudar as entidades 
civis a desenvolver projetos sociais, 
no Município. 
 A pessoa física poderá 
destinar até 3% do valor devido 
ou a restituir, até o dia 30 de abril 
deste ano, por meio do site da 
Campanha Destinação Criança 
(www.destinacaocrianca.org.br).  
 O programa “Destinação 
Criança” faz parte da união de 
todos os conselhos municipais 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Rede CMDCAs) 
dos nove municípios da Baixada 
Santista, tendo como facilitador 
a Receita Federal da Região de 
Santos. A dedução não se aplica 
à pessoa física que optar pelo 
desconto simplificado.
 Os valores destinados 
esse ano poderão ser informados 
no Imposto de Renda do exercício 
de 2011, em campo específico 
durante o preenchimento da 
declaração. Após a confirmação 
do pagamento, o Conselho emitirá 
comprovante em favor do doador, 
especificando nome, CPF, data e o 
valor. 
 Esses recibos devem ser 
conservados pelo contribuinte 
pelo prazo de cinco anos para 
eventual comprovação junto à 
Receita Federal. Vale ressaltar, que 
as destinações feitas até 30 abril 
somente serão informadas para a 
Receita em 2013. No entanto, o 
contribuinte já poderá lançar esses 
valores, em campo específico, na 
hora de fazer sua declaração do 

exercício de 2011.
  O valor destinado poderá 
ser deduzido do Imposto de Renda 
da seguinte forma: se o contribuinte 
apura saldo a pagar, o valor destinado 
será abatido deste saldo ou, caso 
tenha imposto a restituir, o valor 
destinado será somado ao valor da 
restituição e será corrigido pela taxa 
referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), 
conforme a legislação do Imposto de 

Renda Pessoa Física.
  A destinação poderá ser feita 
pelo site: www.destinacaocrianca.org.
br, no qual o contribuinte escolherá 
“CMDCA de Bertioga” para 
gerar boleto com o valor desejado. 
Informações: cmdcabertioga@
gmail.com ou pelo telefone: (13) 
3317-5813.

Quem pode destinar?
O prazo foi estendido apenas 

para a Pessoa Física que possuir 
Imposto de Renda a Pagar ou a 
Restituir. A destinação poderá ser 
feita até o dia 30 de abril deste 
ano, efetuando o pagamento ao 
Fundo de até 3% (três por cento) 
do Imposto de Renda, conforme 
estabelece o $ 1º, Item I, do artigo 
87 do Regulamento do Imposto 
de Renda. 
 O contribuinte que já fez 
a destinação em 2011 deve ficar 

atento aos percentuais doados. Até 
esse período poderia fazer a doação 
de até 6%, no caso específico da 
pessoa física. Se sua destinação não 
chegou a este percentual deverá ser 
feita a complementação como, por 
exemplo, quem doou 5% em 2011, 
poderá doar mais 1% do valor devido 
ou a restituir até o dia 30 de abril. 
O percentual de 3% servirá como 
base para aqueles que não fizeram 
nenhuma destinação no ano de 2011.

Karatecas de Bertioga participarão do Torneio 
Professor Oswaldo Justo, em Santos

A equipe de karatê da Prefeitura 
de Bertioga representará o 
Município neste sábado (24) 
durante a disputa do Torneio 
Professor Oswaldo Justo, que 
acontecerá a partir das 9 horas, 
nas dependências do Complexo 
Esportivo Dale Coutinho, na 
Zona Noroeste, em Santos.
 A  d e l e g a ç ã o 
bertioguense será coordenada 
pelo karateca e  professor 
Ticiano Lacerda e contará com 
13 alunos, com idades entre 
11 e 49 anos, que participarão 
das modalidades, Kata (lutas 

i m a g i n á r i a s )  e  o  Kum i t ê , 
(combates).
 Para Ticiano, a iniciativa 
é mais uma oportunidade para 
os atletas do karatê de Bertioga 
estar assimilando experiência e 
capacitação nessa pratica. “Vejo 
como um grande incentivo 
para os nossos alunos, um fator 
motivacional que trará somatórias 
positivas para cada um dos nossos 
karatecas, afinal, estarão frente a 
frente com esportistas experientes 
e de bom nível técnico”, relatou o 
professor.
 O  e v e n t o  s e r á 

desenvolvido por categorias, 
de acordo com a idade dos 
participantes, do Infantil ao 
Master C, com a finalidade 
de homenagear o ex-prefeito 
de Santos, que inclusive era 
adm irador  e  praticante  da 
modalidade.
 O Torneio Professor 
Oswaldo Justo é uma promoção 
e realização da União Shorin Ryu 
Karatê – Do Brasil, e reunirá 
atletas de todas as cidades da 
Região Metropolitana da Baixada 
Santista, Grande São Paulo e 
interior paulista. 
 A i n d a  d e  a c o r d o 
com o professor de karatê e 
chefe da delegação da Cidade, 
a Prefeitura de Bertioga, por 
meio da Diretoria Municipal de 
Esportes, estará oferecendo total 
apoio estrutural, com transporte 
e demais ações operacionais.
 A academia de karatê de 
Bertioga está filiada à Federação 
Paulista de Karatê, entidade que 
regulamenta a modalidade no 
Estado de São Paulo e ligada a 
Confederação Nacional de karatê.

Fundo Social realiza 
bingo beneficente de 

Páscoa dia 31
O Fundo Social de Solidariedade 
de Bertioga realiza no próximo 
dia 31, em sua sede, das 17 às 
19 horas, bingo beneficente 
de Páscoa. Entre as prendas 
principais que serão sorteadas 
destacam-se liquidificador, 
boneca grande, processador, 
secador de cabelo e bicicleta.
 O kit contendo cinco 
cartelas especiais custa R$ 10,00 
e pode ser adquirido no próprio 
Fundo Social, que fica na Rua 
Valter Pereira Prado, 77 – Vila 
Itapanhaú. Mais informações 
pelo telefone: 3317-2169.
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Fundo Social instala postos de arrecadação da 
Campanha Metropolitana do Agasalho 2012

SOLIDARIEDADE

Central de Arrecadação fica 
na sede da entidade, na Rua 
Valter Pereira Prado, 77 – 
Vila Itapanhaú

Bertioga já está participando 
da 7ª edição da Campanha 
Metropolitana do Agasalho 
2012 ‘Roupa Boa a Gente Doa’. 
O município está recebendo 
as mais variadas doações, em 
19 postos  de arre cadação 
espalhados pela Cidade, pois 
a  meta é recolher roupas, 
cobertores, mantas e outros 
itens, para que sejam doados 
aos mais necessitados. 
 A  7 ª  e d i ç ã o  d a 

Ca m p a n h a  Me tr o p o l i t a n a 
d o  A g a s a l h o  f o i  l a n ç a d a 
oficia lmente no último dia 
16, no encerramento do 56º 
Cong resso dos  Municípios 
Paulistas, no município de São 
Vicente. No ano passado, foram 
arrecadadas durante a 6ª edição 
da campanha na região, 465.760 
peças. 
 Para a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
( F S S )  d e  B er t i o g a ,  Ma r i a 
Cecília de Moraes Orlandini é 
importante que a população doe 
roupas e outros itens em bom 
estado, como já vem ocorrendo 
em campanhas anteriores. 
 “Dessa forma, as pessoas 

que necessitam poderão usufruir 
das doações da melhor maneira 
possível”. A presidente do FSS de 
Bertioga ressaltou que o apoio 
da população será fundamental 
para o êxito desta expressiva ação 
social. 
 A sede do Fundo Social 
de Solidariedade Fica na Rua 
Valter Pereira Prado, 77 – Vila 
Itapanhaú.

 Confira os postos de 
arrecadação em Bertioga

l Fundo Social de 
Solidariedade (Vila Itapanhaú)
l Colégio Metodista (Riviera 
de São Lourenço)

l Super Mercado Albatroz 
(Indaiá próximo à antiga 
Prodesan)
l Supermercado Albatroz 
(Indaiá próximo a Emeif José 
Ermírio de Moraes)
l Mercadinho do Povo 
(Indaiá) l Padaria do Manolo 
( Jardim Vicente de Carvalho 
II)
l Drogaria Farma 100 
(Avenida 19 de Maio/Jardim 
Albatroz)
l Drogaria Center Farma 
(Avenida Anchieta)
l Viação Bertioga (Rodovia 
Rio-Santos/Vista Linda)
l Supermercado Pão de Açúcar 
(Riviera de São Lourenço)

l Supermercado Krill 
(Boracéia)
Panificadora Pão da Praia 
( Jardim São Lourenço)
l Supermercado Caçula 
(Avenida Anchieta)
l Supermercado Caçula 
( Jardim Albatroz)
l Supermercado Krill ( Jardim 
Albatroz)
l Padaria Bela Casa (Maitinga)
l Supermercado Albatroz 
(Avenida 19 de Maio/Jardim 
Albatroz)
l Panificadora Primo ( Jardim 
Vicente de Carvalho II)
l Paço Municipal (Rua Luiz 
Pereira de Campos, 911/Vila 
Itapanhaú)

Parfor presencial oferece mais de 14 mil
vagas para formação de professores

EDUCAÇÃO

Professores em exercício na 
rede pública de educação básica 
podem realizar as pré-inscrições 
em cursos de licenciatura 
presenciais até dia 8 de abril.

Estão abertas, desde o último 
d i a  2 0 ,  a s  p ré - ins cr i ç õ e s 
para o Plano Nacional  de 
Formação dos Professores 
da Educação Básica – Parfor 
Presencial.  Ao todo, serão 
oferecidas 14.277 mil vagas 

para cursos que terão início no 
segundo semestre deste ano.
 O s  p r o f e s s o r e s  e m 
exercício na rede pública de 
educação básica podem realizar 
as pré-inscrições em cursos de 
licenciatura presenciais até o 
próximo dia 8 de abril.
 O Parfor  Presencia l 
é  u m a  a ç ã o  o r g a n i z a d a  e 
financiada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) para 
atender os objetivos da Política 
Naciona l  de  Formação dos 

Profissionais do Magistério da 
Educação Básica. 
 O objetivo principal do 
Parfor é garantir aos professores 
em exercício na rede pública de 
educação básica uma formação 
acadêmica exig ida pela  Lei 
d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a 
Educação  Nacional, bem 
como promover a melhoria da 
qualidade da educação básica.
 Para isso são oferecidos 
diferentes cursos: de primeira 
licenciatura, para professores 
em exercício na rede pública 

d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a  s e m 
formação superior; de segunda 
licenciatura, para professores 
em exercício na rede pública da 
educação básica, há pelo menos 
três anos, em área distinta da sua 
formação inicial ; e formação 
pedagógica : para professores 
em exercício na rede pública da 
educação graduados, mas não 
licenciados.
 A p ó s  e s s e  p e r í o d o 
de pré-inscrições, as mesmas 
de verão  ser  va l idada s  p e la 
S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o 

Estadual ou Municipal à qual 
o professor em exercício estiver 
vinculado, no período de 9 
a 23 de abril .  A seleção das 
instituições acontece entre 24 
de abril e 8 de maio.
 N a  R e g i ã o 
Me tro p o l i ta na  d a  B a i x a d a 
S a n t i s t a ,  a  Un a e r p  e s t á 
o f e r e c e n d o  3 0  v a g a s  p a r a 
formação inicial em Pedagogia.
 D ú v i d a s  s o b r e  o 
Parfor Presencial podem ser 
esclarecidas pelo telefone 0800 
616161, opção 7 ou 3319 8207.
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Bertioga conquista 1º lugar no Estado pelo 
trabalho desenvolvido no combate à Tuberculose

COMBATE A TUBERCULOSE

Cidade conquistou a 
primeira colocação entre os 
municípios integrantes da 
categoria de 10 a 50 mil 
habitantes

Na sexta-feira (23) em alusão 
ao Dia Mundial de Combate 
à  Tuberculose,  celebrado 
oficialmente neste sábado (24) 
o Governo de São Paulo, em 
atenção à doença, premiou as 
cidades paulistas que registraram 
os maiores Desempenhos na 
Intensificação de Busca de Casos 
de Tuberculose no Estado.
 Bertioga conquistou 
o primeiro lugar entre os 13 
municípios integrantes da categoria 
de 10 a 50 mil habitantes. 
 A solenidade foi realizada 
na sede da Secretaria de Estado da 
Saúde do Governo de São Paulo, 
na capital paulista. 
 A Secretaria de Saúde 
de Bertioga recebeu a certificação 
pela iniciativa de realizar a primeira 
Campanha Municipal de Busca 
Ativa de Sintomático Respiratórios 

2012, ocorrida entre os dias 05 e 17 
deste mês, que inclusive finalizou 
suas atividades com a promoção 
de um pedágio e distribuição de 
folders explicativos sobre a doença, 
considerada um dos principais 
problemas de saúde pública no 
Brasil e no mundo, e sua forma de 
tratamento.
 Segundo a enfermeira 
sanitarista Lúcia Peres Guimarães, 
coordenadora do Programa 
de Controle da Tuberculose no 
Município, o objetivo da campanha 
foi de identificar pessoas com 
tosse superior a três semanas e 
encaminhá-las para exame de escarro 
(baciloscopia). O número de coletas 
nesse período foi de 482 exames, 
porém, nem todos os diagnósticos 
contabilizados. Até o momento, 
nenhum resultado positivo.
  A  a t i v i d a d e  f o i 
desenvolvida por meio da Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde, atendendo às 
exigências do programa Estadual 
de Combate à Tuberculose, com a 
finalidade de alcançar a redução do 
abandono do tratamento e divulgar 
informações sobre a tuberculose 

(Tb).
 Segundo a enfermeira 
sanitarista, que representou Bertioga 
no recebimento do mérito em São 
Paulo, ao longo das atividades foram 
feitas a intensificação de coletas nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
atividades no Pronto Socorro (PS) da 
Fundação ABC (FUABC), entidade 
que administra o Hospital Bertioga, 
além da iniciativa das funcionárias da 
UBS Indaiá, que além das suas ações 
na unidade realizaram coletas no 

bairro do Itatinga, Mercado de Peixe, 
Viação Bertioga e alguns mercados 
do município.
  Lúcia  ressa ltou que 
durante a cerimônia, o laboratório 
da FUABC também foi premiado 
por seus préstimos à iniciativa 
realizada em Bertioga. 
 D e s t a c o u  n a 
oportunidade a importância 
de toda equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde que integrou 
mais esse projeto vitorioso em prol 

da qualidade de vida da população 
local, além de dedicação dos 
parceiros do projeto, como 
Fundação A B C , a lunos  da 
Escola ALFA de Enfermagem, 
os funcionários do Controle de 
Vetores, integrantes Secretaria de 
Meio Ambiente, Trânsito, Guarda 
Civil Municipal (GCM), que 
direta e indiretamente colaboraram 
para realização e cumprimento com 
as ações de prevenção em Saúde 
Pública na Cidade.

Equipe de Bertioga participa da 1ª Etapa do Ranking da Baixada Santista de Tênis de Mesa
Mesatenistas de Bertioga seguem 
em plena atividade, participando 
d e  t o rn e i o s  imp o r ta nt e s 
e oficiais, competindo com 
atletas de expressão e elevado 
índice técnico. Após a inédita 
conquista da classificação para 
disputar o Campeonato Paulista 
da modalidade, a equipe de tênis 
de mesa da Prefeitura de Bertioga 
estará competindo na 2ª Copa 
Saldanha da Gama / Semes de 
Tênis de Mesa, válido pela 1° 
Etapa do Ranking da Baixada 
Santista de Tênis de Mesa.

 O torneio acontecerá no 
dia 31de março (sábado), a partir 
das 8h30, no Ginásio Rebouças, 
na Ponta da Praia, em Santos, e 
será organizado pela Liga Santista 
de Tênis de Mesa, reunindo 
alunos de Escolas e Clubes de 
toda a Região Metropolitana da 
Baixada Santista.
 De acordo com Danilo 
Pastoriza, atleta e coordenador 
técnico da equipe do Município, 
quatro esportistas representarão 
Bertioga neste evento. São eles, 
Danilo Pastoriza  - Categoria 

Adulto e Elite B, Anderson 
Valentim - Categoria Adulto e 
Eite C, Fabio Santos - Mirim 2 e 
Matheus Assunção – Juvenil.
 “ E s t a m o s  m u i t o 
motivados, pois acabamos de 
conseguir um feito pioneiro para 
Bertioga, que pela primeira vez 
estará participando do Paulista de 
Tênis de Mesa, fator importante para 
a estruturação deste esporte em nossa 
Cidade. O evento em Santos é mais 
uma oportunidade de trocarmos 
conhecimentos e experiência com 
nossos adversários. Algo sempre 

positivo para nossa equipe”, citou 
Pastoriza.
 O coordenador informou 
que a competição reunirá atletas de 
diversas categorias, como Iniciantes 
Pré-Mirim Masculino, Pré Mirim 
Sub 10, Pré Mirim Sub 11, Mirim 
Sub 12, Mirim Sub 13, Infantil 
Masculino, Juvenil Masculino, 
Adulto Masculino e Idade Livre, e 
prêmios com medalhas de 1ª a 8ª 
colocação.
 Também competirão 
Iniciantes Pais, Mães, Mirim 
Feminino, Infantil Feminino e 

Juvenil Feminino, com premiação 
de medalhas de 1ª a 4ª colocação. 
Já na categoria Elite, competidores 
serão ordenados por classe A, 
B ou C, com disputas mistas e 
premiação do 1º ao 4º colocado. 

 Segundo Pastoriza, 
durante a competição serão 
obedecidas as regras da Federação 
Paulista de Tênis de Mesa 
(FPTM), e qualquer situação que 
fuja ao regulamento será resolvida 
pelo Departamento Técnico da 
Competição.

Marcos Pertinhes



10 BERTIOGA, 24 DE MARÇO DE 2012 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 501

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA

 O Presidente do Conselho Comunitário de 
Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA convoca todos 
os Conselheiros para reunião ordinária e convida todos 
os interessados a participarem.
 Data: 27/03/12 - Horário: 09h00
 Local: Sala de Reuniões da Secretaria de 
Educação (Paço Municipal).
 Endereço: Rua Luiz Pereira de Campos, 901 
– Vila Itapanhaú – Bertioga/SP.

 PAUTA:
 1. FUNESPA;
 2. Município Verde Azul;
 3. Assuntos Gerais.

Eng.º Ftal. ROGERIO LEITE DOS SANTOS
Presidente do CONDEMA

Secretário de Meio Ambiente

COMUNICADO
 O presidente, no uso de suas atribuições 
comunica o julgamento dos seguintes recursos:
	 	 •	Recurso	 ao	Processo	Cabeça	
9482/01 - Interessado Sr. Marcos Quintana Processo 
concluso para julgamento na sesão de 4 de abril de 2012
	 	 •	Recurso	ao	Processo	2.079/2011	
- Requerente GC Gescon - Gestão de Condomínios Ltda. 
Processo concluso para julgamento na sessão de 4 de 
abril de 2012.

Bertioga, 23 de março de 2012

Paulo Braga de Oliveira
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência (Condefi), no uso de suas 
atribuições, convoca todos os moradores de Bertioga 
para participarem da discussão de políticas públicas 
sobre	os	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	durante	a	
pré-conferência, a ser realizada no próximo dia 29 de 
março, às 15 horas, na sede do Sindicato dos Servidores 
Público, Chácara Vista Linda (Rua Quatro, 38, Chácara 
Vista Linda.   

José Augusto Coelho Filho
Presidente

EDITAL Nº 01, 15 DE MARÇO DE 2012
2º PROCESSO SELETIVO DO CÍRCULO DE AMIGOS 

DO MENOR PATRULHEIRO - CAMPB 
 O presidente do CÍRCULO DE AMIGOS DO 
MENOR PATRULHEIRO DE BERTIOGA-CAMPB, José 
Martins Filho, no uso de suas atribuições estatutárias, 
considerando as leis Federais nºs. 10.097, de 19 de 
dezembro de 2000; 11.180, de 23 de setembro de 
2005 e 11.788, de 25 de setembro de 2008 e ainda 
em atendimento aos artigos 60 a 69, da Lei Federal nº. 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e considerando a deliberação em 
plenária ordinária, torna pública a abertura do 2º Processo 
Seletivo para a contratação de jovens aprendizes.

Capítulo I
Da finalidade

 Artigo 1º -	O	presente	Edital	tem	por	finalidade	
estabelecer critérios para o preenchimento de 64 
(sessenta e quatro) vagas para jovens aprendizes para 
a atuação nos diversos ramos comerciais em Bertioga. 
 Artigo 2º – O Círculo de Amigos do Menor 
Patrulheiro de Bertioga - CAMPB é uma entidade 
de direito privado, sem fins lucrativos que atua na 
qualificação	 e	 inserção	 de	 jovens	 de	 baixa	 renda	 no	
mercado de trabalho em regime de aprendizagem.

Capítulo II
Da Distribuição de senha e inscrições

 Artigo 3º - Fica estabelecido que a seleção 
será realizada em duas etapas. Sendo a primeira de 
distribuição de senha e a segunda efetivação das 
inscrições.
 I – De 02, 03 e 04 de abril de 2012, serão 
distribuídas senhas numéricas acompanhadas da relação 
de documentos necessárias para efetivar a inscrição.
 II - Para a retirada da senha não será 
necessária a presença do pai/mãe ou responsável. A 

BERTPREV CONSELHOS MUNICIPAIS

senha	deverá	ser	retirada	no	Espaço	Cidadão,	que	fica	
na Avenida Anchieta, 362, Centro, no horário das 09 às 
16 horas.
 III – Não haverá entrega de senhas fora das 
datas previstas no inciso I, deste capítulo.
 Parágrafo único – As datas e local das 
inscrições serão posteriormente publicadas no Boletim 
Oficial	do	Município.

CAPÍTULO III
Dos requisitos e condições

 Artigo 4º - Os candidatos deverão ser 
nascidos entre abril de 1995 a abril de 1998 estarem 
cursando no mínimo a 8ª serie (9º ano) do ensino 
fundamental de escola publica, ou ser bolsista em escola 
particular. 
 I - O candidato deve ser solteiro (sem relação 
marital e sem filhos); residir com pai e /ou mãe ou 
responsável.
 II - A análise da situação socioeconômica 
declarada em ficha, avaliando prioritariamente os 
candidatos que tenham renda per - capita de até um 
salário mínimo (R$ 622,00 por pessoa).

Capítulo IV
Dos Documentos

 Artigo 5º - No ato da inscrição, os jovens 
deverão estar acompanhados pelo pai/e/ou/mãe ou 
responsável, de posse da senha e dos documentos 
listados abaixo: (originais e cópias simples). 
 I - Comprovante de Endereço (atualizado 
- Caso não possua comprovante de endereço, o 
responsável assinará uma declaração)
 II - RG, CPF (original ou protocolo)
 III - Duas fotos 3x4 recentes
 IV - Comprovante de renda de todos que 
trabalham e moram com o adolescente: cópia do holeritte 
recente das pessoas que trabalham registradas ou 
declaração do próprio punho das pessoas que trabalham 
como autônomas. 
 V - Comprovante de recebimento de 
benefícios, das pessoas que recebem pensões, 
aposentadorias, Benefícios de Prestação Continuadas 
ou outros contendo valor recente.
 VI - laudo médico, no caso de pessoas com 
algum	tipo	de	deficiência.
 VII - Declaração escolar comprovando estar 
no mínimo na 8ª série (nono ano), sem rasuras e com 
data recente.
 VII – RG do pai/e/ou mãe ou responsável.
 Parágrafo único – Não terá efetivada a 
inscrição, o candidato que não atender os itens previstos 
neste edital. 

Bertioga, 15 de Março de 2012
Celso Antonio Soares Cruz José Martins Filho                                                                                
Diretor Técnico do CAMPB Presidente do CAMPB

CONVOCAÇÃO
 A Assessora de Comissões e Conselhos 
Municipais, no uso de suas atribuições, CONVOCA 
os conselheiros titulares nomeados para o Conselho 
Municipal de Educação (CME) para a reunião 
extraordinária, que será realizada na quinta-feira (29), 
de março de 2012, às 10 horas, na Casa dos Conselhos 
Municipais,	 que	 fica	na	Rua	Luiz	Pereira	 de	Campos,	
1.117 - Vila Itapanhaú – Bertioga.

 PAUTA:
	 •	Indicação	do	presidente	
	 •	 Eleição	 do	 vice-presidente	 e	 secretário-
executivo
	 •	 Indicação	 de	 um	 titular	 e	 um	 suplente	
para o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais	da	Educação	–	Fundeb
	 •	Assuntos	gerais

Bertioga, 22 de março de 2012

Vanuzia Teixeira de Souza
Assessora de Comissões e Conselhos

CONVOCAÇÃO
 A Presidente do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais – CMPC e o Fundo Municipal de 
Incentivo à Cultura, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os conselheiros e interessados para participarem 
da reunião ordinária, que será realizada no próximo 29 
de março de 2012, às 17 horas, na Casa dos conselhos, 
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para usufruir o benefício que trata as leis 445/01 e 848/09.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

COMUNICADO
 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representada por seu 
Presidente comunica que:
  NA LINHA da cidade de GUARUJÁ (LINHA 01 – 01 VAGA, 
LINHA 08 – 19 VAGAS) e MOGI DAS CRUZES (SOMENTE LINHA 05 – 
02 VAGAS) estão abertas inscrições para protocolo na lista de espera. 
No período de 19/03/2012 a 23/03/2012, das 8h às 13h e das 14h às 
17h. Os candidatos deverão acessar o site da AETUB  (aetub.com.br) e 
verificar as regras para inscrição no EDITAL DE CADASTRO NA LISTA 
DE ESPERA.

 AS LINHAS DA CIDADE DE SANTOS  NÃO HÁ MAIS VAGAS 
E, PORTANTO, NÃO SERÁ REALIZADO PROTOCOLO.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

COMUNICADO
 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representada por seu 
Presidente comunica que:
 NA LINHA da cidade de GUARUJÁ (LINHA 01 – 01 VAGA, LINHA 
08 – 19 VAGAS), MOGI DAS CRUZES ( LINHA 04 – 01 VAGAS, LINHA 05 – 02 
VAGAS) SANTOS SOMENTE (LINHA 03 – 01 VAGA) estão abertas inscrições 
para protocolo na lista de espera. No período de 26/03/2012 a 30/03/2012, 
das 8h às 13h e das 14h às 17h. Os candidatos deverão acessar o site da 
AETUB		(aetub.com.br)	e	verificar	as	regras	para	inscrição	no	EDITAL DE 
CADASTRO NA LISTA DE ESPERA.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

CONVOCAÇÃO

 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representado por seu 
Presidente CONVOCA os listados abaixo para se associar.
 Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de 19/03/2012 a 23/03/2012 das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 munidos 
dos documentos listados abaixo.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

CONVOCAÇÃO
 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representado por seu 
Presidente CONVOCA os listados abaixo para se associar.
 Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de 26/03/2012 á 30/03/2012 das 8h00 ás 13h00 e das 14h00 ás 17h00 munidos 
dos documentos listados abaixo.

que	fica	na	Rua	Luiz	Pereira	de	Campos,	1.117	–	Vila	Itapanhaú	–	Bertioga.

 PAUTA:
 1. Leitura e aprovação da ata da reunião de 16 de fevereiro de 2012
 2. Calendário anual das reuniões do CMPC
 3. Assuntos informativos e Expediente
  a. Curso de Capacitação para Conselheiros
  b. Consultorias disponibilizadas pela Casa dos 
Conselhos para o fortalecimento do Terceiro Setor
 4. Assuntos deliberativos
  a. Temas e datas para palestras em escolas municipais
  b. Regimento Interno do CMPC
 5. Assuntos gerais
 6. Próxima reunião: 26 de abril de 2012

Elisa Selvo Chaves
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais

CMPC e o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Habitação CONVOCA para a reunião 
extraordinária, que será realizada no próximo dia 28 de março, às 14 horas, 
na	Casa	dos	Conselhos	Municipais	que	fica	na	Rua	Luiz	Pereira	de	Campos,	
1.117 - Vila Itapanhaú – Bertioga.

 Pauta:
	 •	Aprovação	dos	projetos	substitutivos	2793/12	Aquarius	I	e	2794/12	
	 •	Aprovação	do	projeto	de	interesse	social	3070/12
	 •	Análise	do	processo	1996/12
	 •	Aquarius	II	referente	a	Minha	Casa	Minha	Vida
	 •	Assuntos	Gerais

Bertioga, 22 de março de 2012.

Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Daniela Mariano

Convocação
 O presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), no uso de 
suas atribuições, CONVOCA os conselheiros para reunião ORDINÁRIA que 
será realizada no próximo dia 27 de março, às 14 horas, em primeira chamada, 
e às 14h30, com qualquer número de presentes, na Casa dos Conselhos, na 
Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú – Bertioga. 

 Pauta:
	 •	Leitura	da	ata	anterior	e	aprovação
	 •	Cronograma	de	visitas	as	escolas	e	contabilidade
	 •	Aprovação		de	contas			último		semestre
	 •	Assunto		informativo	e	deliberativo
	 •		Assuntos	Gerais

Bertioga, 22 de março de 2012.

Luiz Carlos Bispo dos Santos 
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar

COMUNICADO EXCLUSÃO LISTA DE ESPERA 1º SEMESTRE 2012
LISTA DE ESPERA 1° SEMESTRE 2012

 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representada por seu 
Presidente comunica que:
  Os estudantes técnicos e universitários listados abaixo foram 
EXCLUÍDOS da lista de espera do 1° semestre 2012, pois os cursos nos 
quais estão matriculados existem no município.

 LEI Nº445/01
 Art. 2º. Habilitar-se-á ao benefício o estudante que satisfazer no 
ato de sua inscrição aos seguintes requisitos: 
 III – esteja devidamente matriculado em curso que não tenha 
similar no município de Bertioga; 
 Tal exclusão esta prevista no edital da lista de espera do 1° 
semestre de 2012:
 k) A inscrição, ordenação e habilitação do candidato não gera 
direito ao benefício que trata as Leis 445/01 e 848/09.
 l) O candidato somente fará jus ao benefício após convocação no 
B.O.M. e apresentação dos documentos exigidos no Art. 2º V da Lei 445/01.
 m)   O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens 
anteriores	implicará	o	cancelamento	da	inscrição	do	candidato,	verificada	a	
irregularidade a qualquer tempo.
 n) O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que 
não satisfaça a todas as condições estabelecidas, terá sua inscrição cancelada 
e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 
habilitado e que o fato seja constatado posteriormente.
	 o)	As	informações	prestadas	na	ficha	de		inscrição	são	de	inteira	
responsabilidade do candidato, cabendo à AETUB o direito de excluir da LISTA 
DE ESPERA aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 p) Esta lista de espera tem validade para o segundo semestre de 
2011, somente fará jus ao benefício o candidato convocado neste período 

AETUB

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

CONVOCAÇÃO
 A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T U D A N T E S  T É C N I C O S  E 
UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 
03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representado por seu 
Presidente CONVOCA os listados abaixo para se associar.
 Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de 26/03/2012 á 30/03/2012 das 8h00 ás 13h00 e das 14h00 ás 17h00 munidos 
dos documentos listados abaixo.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

ERRATA
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE 
BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 03.632.835/0001-52, com sede 
na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 
3316-2554 neste ato representada por seu presidente comunica ERRATA.

 Onde se lê:
 Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de 05/03/2012 a 09/03/2012 das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 munidos 
dos documentos listados abaixo.
 Leia-se:
 Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de 12/03/2012 a 16/03/2012 das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 munidos 
dos documentos listados abaixo. 

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

COMUNICADO
Convocamos Vossa Senhoria, a comparecer na sede desta associação do dia: 
13/03/2012 a 21/03/2012 das 08:00hs às 13:00hs e das 14:00hs às 17:00hs.
O	não	comparecimento	até	esta	data	perderá	o	beneficio	que	trata	a	lei	445/01.
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ÔNIBUS 02 (Santos)
(Unip, Escola Modelo, El Shaday, Ateneu Santista e Liceu Santista)

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

EXCLUSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE 
BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 03.632.835/0001-52, com 
sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila Itapanhaú, Bertioga-SP, 
tel.: (13) 3316-2554 neste ato representada por seu Presidente EXCLUI 
os associados listados abaixo do beneficio que trata a lei n° 445/01.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

EXCLUSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE 
BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 03.632.835/0001-52, com 
sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila Itapanhaú, Bertioga-SP, 
tel.: (13) 3316-2554 neste ato representada por seu Presidente EXCLUI 
os associados listados abaixo do beneficio que trata a lei n° 445/01. 

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETUB

CONVOCAÇÃO
 O presidente da CEAT- Comissão de Estudo e Análise do 
Transporte Coletivo e Urbano de Bertioga, convoca todos os membros da 
comissão para a reunião estraordinária a ser realizada às 09h00 do dia 
20/03/2012, na sede do DTO, sito a Rua elias Nehne nº 92, Parque História 
Exclusivamente para os membros. 
 PAUTA: Análise do P.A nº 2607 - Camara Municipal de Bertioga 
(proc. 187/12 - Proc. nº 37/12-R) – Vereador Caio Arias Matheus. 

Bertioga, 16 de Março de 2012.

Espedito Dias Romão
Presidente da CEAT

Comissão de Estudo e Análise do Transporte 
Coletivo Urbano de Bertioga                 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EDITAL 001/2011
  A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, torna público a 
CONVOCAÇÃO dos Candidatos Habilitados na prova objetiva a realização 
da PROVA DISSERTATIVA e ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE 
A TÍTULOS do CONCURSO PÚBLICO objetivando o provimento das vagas 
existentes, para o cargo de provimento efetivo de PROCURADOR MUNICIPAL, 
nos termos do Edital 01/2011, de acordo com as seguintes orientações e 
escalonamento:

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
REFERENTE À TITULOS: 

01 DE ABRIL DE 2012
HORÁRIO: 8 HORAS

LOCAL : - EMEIF PROF. DELPHINO STOCKLER DE LIMA
Avenida Manoel da Nóbrega, s/n, Jardim Lido - Bertioga/SP

(ref: Avenida Manoel da Nóbrega é esquina com a Rua Bartolomeu 
Fernandes Gonçalves - Padaria 4 Ases)

Nos termos do Edital 01/2011:

	 •	Não	 serão	 admitidas	 solicitações,	 anteriores	 ou	 posteriores,	
de aplicação de provas em local, dia e horário fora dos preestabelecidos 
sendo recomendável que o local de sua respectiva prova seja visitado com 
antecedência.
	 •	Somente	será	admitido	à	sala	de	provas	o	candidato	que	estiver	
munido	de	Cédula	Oficial	de	Identidade	ou	Carteira	expedida	por	Órgão	ou	
Conselho de Classe (OAB) ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social 
ou	de	Certificado	 de	Reservista	 ou	Carteira	Nacional	 de	Habilitação	 com	
fotografia,	 na	 forma	da	Lei	 9053/2007	–	Código	de	Trânsito	Brasileiro	 ou	
Passaporte	brasileiro.	Como	o	documento	não	ficará	retido,	será	exigida	a	
apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
O documento deve estar em perfeito estado de conservação, de forma a 
permitir,	com	clareza,	a	identificação	do	candidato.	
	 •	Os	 candidatos	 deverão	 comparecer	 ao	 local	 da	 prova	 pelo	
menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de comprovante 
de inscrição e de um dos documentos citados no item anterior, caneta 
esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta,	lápis	preto	n°	2	e	borracha.	O	portão	da	
escola será fechado impreterivelmente no horário determinado.  
	 •	Será	vedado	ao	candidato	se	ausentar	do	 recinto.	Em	casos	
especiais,	será	acompanhado	pelo	fiscal.	
	 •	Será	vedado	ao	candidato	consulta	a	qualquer	tipo	de	legislação,	
ainda que não anotada ou não comentada, em quaisquer das provas.
	 •	Os	candidatos	só	poderão	se	ausentar	do	recinto	de	provas	após	
60 (sessenta) minutos do início das mesmas. 
	 •	 O	 tempo	máximo	 para	 realização	 das	 respectivas	 provas,	
incluindo o preenchimento de gabarito será de 3 (três) horas.
	 •	O	Candidato	que	não	 for	classificado,	nos	 termos	constantes	
deste Edital, será excluído do concurso público e poderá obter informação 
relativa ao seu desempenho na prova dissertativa no site www.caipimes.com.
br	,	mediante	identificação	pelo	seu	número	de	inscrição	e	CPF.

Entrega de documentação referente a títulos:

COMISSÃO DE ESTUDO E ANáLISE DO 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO – CEAT

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO SALA CARTEIRA

CANDIDATOS HABILITADOS
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 •	Os	documentos	deverão	ser	entregues	em	cópias	reprográficas,	
autenticadas ou acompanhadas do original para serem, vistadas pelo receptor, 
sendo que: 
 a) não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile; 
 b) não serão aceitos para entrega documentos originais de 
diplomas; 
 c) poderão ser entregues, no original, atestados e declarações. 
	 •	 Os	 títulos	 obtidos	 no	 exterior	 deverão	 ser	 revalidados	 por	
universidades	oficiais	que	mantenham	cursos	congêneres,	credenciados	nos	
órgãos competentes.
	 •	 Os	 comprovantes	 de	 títulos	 deverão	 ser	 entregues	 em	
papel timbrado da instituição, datado, com nome, cargo e assinatura do 
responsável. 
 no caso de comprovação de título de doutor ou de mestre por 
intermédio de ata de defesa, deverá ser entregue, também, declaração/
certificado de homologação do título, contendo a data de homologação. 
 no caso de declaração/certificado de conclusão de curso de 
doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do 
respectivo título. 
 no caso de pós-graduação lato sensu, a declaração/certificado 
deverá constar a carga horária total do curso. 
 no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas com 
as respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e 
o título do trabalho apresentado, conforme o caso. 
	 •	 Somente	 serão	 avaliados	 os	 títulos	 obtidos	 até	 a	 data	 do	
encerramento do período de inscrições.

Bertioga, 24 de março de 2012.

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EDITAL 001/2011
 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, torna público 
as decisões dos recursos interpostos por ocasião da divulgação dos 
Gabaritos das provas realizadas em 04/03/2012, nos termos do Edital 
01/2011.

RECURSOS INDEFERIDOS

Bertioga, 24 de março de 2012.

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
Prefeito do Município

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012

Processo nº 603/12
Objeto: Aquisição de coletes à prova de bala, para atendimento das 
necessidades da Guarda Municipal, conforme solicitado pelo Gabinete do 
Prefeito do município.
Data da entrega dos envelopes: 13/04/12 até as 09h20m.
Data abertura: 13/04/12 as 09h30m. 
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Sala de reuniões da Seção de 
Licitação e Compras no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
nº 901 – Vila Itapanhaú – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, 
com critério de julgamento de menor preço.
Valor total para a retirada do edital: R$ 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois 
centavos).    
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua 
Luiz Pereira de Campos, 901 – Vila Itapanhaú,  Bertioga, junto à Seção de 
Licitação e Compras das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e através do site www.bertioga.
sp.gov.br.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012

Processo nº 046/12
Objeto: Contratação de empresa de ônibus para o transporte das etnias 
indígenas, com fornecimento de alimentação durante a viagem para o Festival 
Nacional da Cultura Indígena 2012, conforme solicitado pela Secretaria de 
Turismo Comércio e Assuntos Náuticos do município.
Data da entrega dos envelopes: 09/04/12 até as 09h20m.
Data abertura: 09/04/12 as 09h30m. 
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Sala de reuniões da Seção de 
Licitação e Compras no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
nº 901 – Vila Itapanhaú – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, 
com critério de julgamento de menor preço por item.
Valor total para a retirada do edital: R$ 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois 
centavos).    
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua 
Luiz Pereira de Campos, 901 – Vila Itapanhaú,  Bertioga, junto à Seção de 
Licitação e Compras das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e através do site www.bertioga.
sp.gov.br.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012

Processo nº 048/12
Objeto: Contratação especializada no fornecimento de alimentação destinada 
às etnias que participarão do Festival Nacional da Cultura Indígena 2012, 
conforme solicitado pela Secretaria de Turismo, Comércio e Assuntos Náuticos 
do município.
Data da entrega dos envelopes: 10/04/12 até as 09h20m.
Data abertura: 10/04/12 as 09h30m. 
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Sala de reuniões da Seção de 
Licitação e Compras no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
nº 901 – Vila Itapanhaú – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, 
com critério de julgamento de menor preço por item.
Valor total para a retirada do edital: R$ 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois 
centavos).    
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua 
Luiz Pereira de Campos, 901 – Vila Itapanhaú,  Bertioga, junto à Seção de 
Licitação e Compras das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m. 
O Edital estará disponível no endereço acima e através do site www.bertioga.
sp.gov.br.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Pregoeiro

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 20/12
Processo nº 1403/12
Objeto: Aquisição de água mineral sem gás, em garrafão de 20 litros com 
vasilhame, para atendimento ao Paço Municipal no exercício de 2012, 
conforme solicitado pela Secretaria de Administração e Finanças.
Comunicamos que o Pregão Presencial em epígrafe teve a sua data de 
abertura alterada para 11/04/2012, permanecendo inalteradas as demais 
disposições.

Bertioga, 22 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/11
PROCESSO Nº 8194/09

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Considerando ter decorrido o prazo recursal da decisão do Sr. Pregoeiro, 
homologo a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 072/11, que tem 
por objeto o Registro de Preços para fornecimento de móveis (arquivos, 
armários e outros), para utilização de todas as secretarias da municipalidade, 
adjudicando o objeto licitado às empresas Comercial Ideal do Guarujá Ltda.-
ME (CNPJ nº 01.409.090/0001-31), com o valor de R$ 31.000,00 para o lote 
01 e R$ 4.400,00, para o lote 03. Para o lote 02 foi arrematante a empresa 
W.K.R. Comércio e Distribuição Ltda. (CNPJ nº 48.723.241/0001-95), com o 
valor de R$ 12.750,00, totalizando R$ 48.150,00 (quarenta e oito mil cento 
e cinquenta reais).

Bertioga, 23 de março de 2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12
PROCESSO Nº 1295/12

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Considerando ter decorrido o prazo recursal da decisão do Sr. Pregoeiro, 
homologo a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/12, que tem por 
objeto a aquisição de material hospitalar (álcool etílico 70%, PVPI tópico, água 
oxigenada, entre outros), para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, 
conforme solicitado pela Secretaria de Saúde e Bem Estar do município, 
adjudicando o objeto licitado às empresas Cirúrgica São José Ltda. (CNPJ 
nº 55.309.074/0001-04), para os itens 02, 03, 05, 06, 10, 18, 19, 21, 23 e 24 
com o valor total de R$ 8.283,48, Crismed Comercial Hospitalar Ltda. (CNPJ 
nº 04.192.876/0001-38), para os itens 07, 08, 11, 12, 14, 15 e 25 com o valor 
total de R$ 1.188,00, Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos 
e Hospitalares - Sociedade Limitada (CNPJ nº 61.418.042/0001-31), para os 
itens	04,	16,	17,	20	e	22	com	o	valor	total	de	R$	4.375,00,	Cândido	Comércio	
de Materiais Hospitalares Ltda. – EPP (CNPJ nº 03.555.140/0001-14), para 
os itens 19 e 13 com o valor total de R$ 684,40, que ofertaram os menores 
preços num valor global de R$ 14.530,88 (quatorze mil quinhentos e trinta 
reais e oitenta e oito centavos). 

Bertioga, 21 de março de 2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/12
PROCESSO Nº 9626/11

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Considerando ter decorrido o prazo recursal da decisão do Sr. Pregoeiro, 
homologo a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/12, que tem por 
objeto a aquisição de Pallet padrão liso em polipropileno, material necessário 
para adequação do Almoxarifado da Saúde, conforme solicitado pela 
Secretaria de Saúde e Bem Estar do município, adjudicando o objeto licitado 
à empresa Comercial Layu Ltda. – EPP (CNPJ nº 09.375.057/0001-40), que 
ofertou o menor valor global de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

Bertioga, 23 de março de 2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2012-CPLOSE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  9883/2011

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, por ordem do Sr. Prefeito do Município, Arqtº Urb. José Mauro 
Dedemo Orlandini torna público para conhecimento dos interessados, que se acha 
aberta  LICITAÇÃO  na modalidade CONCORRÊNCIA, destinada a execução de 
obras Macrodrenagem,  Microdrenagem, Pavimentação e Trabalho Técnico Social 
no Jardim  Indaiá, no Município de Bertioga/SP,sob o regime de empreitada por preço 
unitário,	critério	de	menor	preço	global,	conforme	especificações	contidas	no	Edital	e	
seus anexos,  pelo critério de menor preço global, na conformidade da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. 
Os envelopes, contendo a Documentação de Habilitação, e a Proposta de Preços 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
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deverão ser entregues até as 09:30 horas do dia 07 de maio de 2012  na Secretaria 
de Habitação  Planejamento e Desenvolvimento Urbano,  sito à Rua Luiz Pereira 
de Campos, 901 – Bertioga/SP. A sessão de abertura dar-se-á as 10:30 horas, na 
mesma data e local, pela Comissão Licitante.
O Edital completo, incluindo seus anexos poderá ser consultado e/ou retirado 
pessoalmente na Secretaria de Habitação Planejamento e Desenvolvimento Urbano, 
a partir de 28/03/2012, no horário das 09:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 15:30 
horas, de segunda à sexta feira, mediante o pagamento da taxa de emolumentos 
de R$ 20,00  (vinte reais), a partir de Eventuais dúvidas consultar a Comissão 
Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia, através do fone (13) 
3319-8000 ramal 8086.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Engª Ana Lucia Trancoso Luchese
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO DE OBRAS E 

SERVS. DE ENGENHARIA

EDITAL  Nº 10/2011-CPLOSE
MODALIDADE CONVITE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10639/2011
Diante das considerações lançados nos autos do proc. 10639/2011, do atendimento 
aos requisitos legais, decido homologar a licitação realizada através do Convite 
10/2011-CPLOSE, que tem como objeto a contratação de empresa para a implantação 
do projeto de sinalização turística metropolitana decorrente do termo de compromisso 
firmado	com	a	Agência	Metropolitana	da	Baixada	Santista-AGEM.	
outrossim, adjudico seu objeto á empresa Sinalta Propista Sinalização Segurança 
e Comunicação Visual Ltda. (CNPJ 55.386.445/0001-43), declarando-a vencedora 
do certame com o preço global de               R$ 146.908,62 (cento e quarenta e seis 
mil, novecentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Bertioga, 02 de janeiro de 2012.

ARQTº URB. JOSE MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

CONCORRENCIA 01/2012-CPLOSE
PROC. ADM. Nº 1208/2012

A Comissão Permanente de  Licitação de  Obra  e Serviços de Engenharia, comunica 
a quem possa interessar, que após exame dos documentos apresentados para 
execução da obra de urbanização da Avenida 19 de Maio e Implantação de Terminal 
de Transbordo de passageiros, Jardim Albatroz II – Bertioga/SP, decidiu habilitar as 
empresas Terracom Construções Ltda.,  Engetal Engenharia e Construções Ltda. e 
Solovia Engenharia e Construções Ltda., em virtude das mesmas terem cumprido 
com as exigências contidas no Edital, assim como, decidiu  inabilitar a prosseguir no 
certame,  as empresas Teto Construtora S/A, por descumprimento ao item  3.1.2.2, 
empresa BEC Baquirivu Engenharia Comercio Ltda., por descumprimento ao item 
3.1.2.2 letra “e”,  e empresa  SLT Engenharia e Construções Ltda., por descumprimento  
ao item   3.1.2.2, letras   a, c, d, e e. 
Da decisão cabe recurso, conforme estabelece o artigo 109 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Engª Ana Lucia Trancoso Luchese
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE  LICITAÇAO

OBRAS E SERVS DE ENGENHARIA

EXTRATOS DE CONTRATO

Processo: 996/12 - Contratado: Laurice Marques Lopes Sales (CNPJ nº 782.969.868-
68). Objeto: Locação do imóvel localizado à Rua 614, Aprovada 409, Chácara Vista 
Linda, para abrigar classes vinculadas da EM Jardim Vista Linda. Data: 06/03/12. 
Valor mensal: R$ 2.000,00. Prazo: 11 meses. Vencimento: 05/02/13. Processo: 
986/12 - Contratado: Wang De Chong (CNPJ nº 035.849.568-70). Objeto: Locação 
do imóvel localizado à Rua E, nº 183, Qd. 03, Lotes 14 e 15, Balneário Mogiano, 
para implantação do Espaço Cidadão – Boracéia. Data: 01/03/12. Valor mensal: R$ 
3.500,00. Prazo: 12 meses. Vencimento: 28/02/13.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Chefe da Seção de Licitação e Compras

TERMOS ADITIVOS

Processo: 6033/09 - Contratada: Maria Ivanete de Santana (CPF nº 035.849.568-70). 
Objeto: II Aditamento de contrato de locação do imóvel localizado à Rua Engº José 
Sanches Ferrari, 771, Jd. Vicente de Carvalho II, para instalação do Posto do Acessa 
São Paulo e implantação do CRAS. Data: 20/01/12. Valor global: R$ 13.907,28. 
Prazo: 12 meses a contar de 05/01/12. Vencimento: 04/01/2013. Processo: 087/10 - 
Contratado: Marcio da Silva Julião (CPF nº 117.765.998-02). Objeto: II Prorrogação de 
contrato de locação do imóvel localizado à Rua Mestre Pessoa, 1001, para a instalação 
do Centro de Aconselhamento e Testagem do Município – CAT. Data: 20/01/12. Valor 
mensal: R$ 1.471,40. Prazo: 40 dias. Vencimento: 29/02/12. Processo: 087/10
Contratado: Marcio da Silva Julião (CPF nº 117.765.998-02). Objeto: III Prorrogação de 
contrato de locação do imóvel localizado à Rua Mestre Pessoa, 1001, para a instalação 
do Centro de Aconselhamento e Testagem do Município – CAT. Data: 01/03/12. Valor 
mensal: R$ 1.650,00. Prazo: 12 meses. Vencimento: 28/02/13.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Marcio Zitei da Silva
Chefe da Seção de Licitação e Compras

DIRETORIA DE FINANÇAS
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DECRETO N. 1.799, DE 23 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil 

Reais).

 O arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, Prefeito do 
Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e,
 CONSIDERANDO a necessidade de adequar o orçamento 
municipal pertinente a pasta da Secretaria de Meio Ambiente na forma do 
artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal n. 1.007/2011,
 DECRETA:
 Art. 1º Por este Decreto se abre Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil Reais), destinados à seguintes dotações 
orçamentárias:

 Art. 2º As despesas com a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão cobertas com 
recursos oriundos da anulação parcial ou total das seguintes dotações 
orçamentárias:

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 23 de março de 2012.

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

EXTRATOS DE PORTARIAS
Art. 1º e 3º, do Decreto n. 1.372/09.

O Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, expede as seguintes Portarias,

PORTARIA N. 55 de 20/03/2012
Resolve:
EXONERAR, a partir desta data, MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA, R. 
4174,	da	função	de	confiança	de	CHEFE DE SETOR DE EXPEDIENTE – 
SETES, com fundamento legal no artigo 42, I, da Lei Municipal n. 129/95.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 56 de 20/03/2012
Resolve:
NOMEAR, a partir desta data, MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA, Inspetor 
de	Alunos,	R.	4174,	para	a	função	de	confiança	de	CHEFE DE SETOR DE 
EXPEDIENTE – SETEE, órgão subordinado à Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Cultural – SE, com vencimentos CCJ, conforme a Lei 
Complementar Municipal n. 01, de 29 de março de 2001.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 57 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora EUNICE RODRIGUES 
DA SILVA,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 2289,	 gratificação	no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 58 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora SHEILA CRISTINA JULIÃO 
PEDRO,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	129,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 59 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora CARLA REGINA MARTINS, 

DECRETOS

ExTRATOS

Auxiliar de Enfermagem, R. 2284, gratificação no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 60 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora CRISTIANE DA GLÓRIA 
NASCIMENTO,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	2236,	gratificação	no	valor	de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 61 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora SHIRLEY RAUL AUGUSTO 
FERRARI,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 2252,	 gratificação	no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 62 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora FLAVIA RODRIGUES 
FERREIRA,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	2585,	gratificação	no	valor	de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 63 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, o servidor SERGIO DE JESUS 
GONÇALVES,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	2288,	gratificação	no	valor	de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 64 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora FABIANA TAVARES DA 
COSTA,	Auxiliar	 de	 Enfermagem,	R.	 2720,	 gratificação	 no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 65 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora ROSELI DOS SANTOS 
SILVA,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	630,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 66 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora ANA CRISTINA SILVA 
THEODORO,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	2290,	gratificação	no	valor	de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 67 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora MARIÂNGELA MARQUES 
BATISTA,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 2273,	 gratificação	 no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 68 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora NILZA MARIA DE SEIXAS 
CASSIANO,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	2255,	gratificação	no	valor	de	R$	

600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 69 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora APARECIDA TRIGO DE 
LIMA RIBEIRO,	Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	622,	gratificação	no	valor	de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 70 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora LUISA HELENA SANTOS 
DA SILVA,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 137,	 gratificação	 no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 71 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora DJANIRA SANTOS 
ESTEVES,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 193,	 gratificação	 no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 72 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora MARIA NUBIA SANTOS, 
Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	750,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 73 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor MARIA NUBIA SANTOS, 
Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	195,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 74 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor JOSÉ ANTONIO DOS 
SANTOS,	Auxiliar	 de	Enfermagem,	R.	 2303,	 gratificação	 no	 valor	 de	R$	
600,00 (seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 75 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor JORGE BISPO DOS 
SANTOS,	Motorista,	R.	188,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 76 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor SERGIO NARCISO DE 
AZEVEDO JUNIOR,	Motorista,	R.	1856,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 77 de 23/03/2012
Resolve:
CONCER, a partir de 15/02/2012, ao servidor CELSO ROSÁRIO PINTO, 
Motorista,	R.	2325,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	
atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma 
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da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 78 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor LUIZ CARLOS GARCEZ, 
Motorista,	R.	48,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	
atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma 
da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 79 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor MARCIO CASSIANO, 
Motorista,	R.	84,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	
atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma 
da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 80 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor CARLOS GUALBERTO 
DE BARROS FILHO,	Motorista,	R.	683,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 81 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor LUIZ SOARES, Motorista, 
R.	1088,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	atuação	
no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma da Lei 
Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 82 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor VLADIMIR CARDOSO DA 
SILVA GENOVÊS,	Motorista,	R.	1865,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 83 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor WILSON DA SILVA RIBEIRO, 
Motorista,	R.	85,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	
atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma 
da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 84 de 23/03/2012
Resolve:
CONCER, a partir de 15/02/2012, ao servidor JOSÉ ALFREDO ANTUNES 
PINTO,	Motorista,	R.	 990,	 gratificação	no	 valor	 de	R$	600,00	 (seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 85 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor SILVIO APARECIDO 
DOS SANTOS LUIZ,	Motorista,	R.	564,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	
(seiscentos reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência – SAMU, na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 86 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor PEDRO DO ROSÁRIO 
FERREIRA,	Motorista,	R.	537,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 87 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor RAUL ALVES CORDEIRO, 
Motorista,	R.	223,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	pela	
atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na forma 
da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 88 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor WAGNER DOS SANTOS 
PINTO,	Motorista,	R.	47,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	reais),	
pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, na 
forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 89 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, ao servidor OMAR SANTOS DE 
CAMPOS,	Motorista,	R.	1869,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 90 de 23/03/2012
Resolve:
CONCEDER, a partir de 15/02/2012, à servidora CATIA CILENE CARLOS, 
Auxiliar	de	Enfermagem,	R.	655,	gratificação	no	valor	de	R$	600,00	(seiscentos	
reais), pela atuação no Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
na forma da Lei Complementar Municipal n. 86/2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 91 de 23/03/2012
Resolve:
CESSAR, a partir de 1º/04/2012, a LICENÇA para tratar de assuntos 
particulares, sem vencimentos, da servidora ESTER PONZONI ALVES DOS 
SANTOS, Professora de Educação Básica I, R. 1170, com fundamento legal 
no artigo 79, § 3º, da Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 92 de 23/03/2012
Resolve:
PRORROGAR, a partir de 1º/04/2012, por mais 02 (dois) anos, a licença 
sem vencimentos concedida ao servidor RODOLFO ERNANDES FARIA 
RODRIGUES, R. 2635, ocupante do cargo de provimento efetivo de Guarda 
Municipal, com fundamento legal no art. 79, § 2º, da Lei Municipal n. 129/95.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Edital de Cancelamento de Licenças Ambulantes 
Pelo	presente	edital	ficam	notificados	os	ambulantes	abaixo	arrolados,	bem	
como todos aqueles que o virem ou dele tomarem conhecimento, que a 
Diretoria de Abastecimento da Prefeitura do Município de Bertioga, proferiu 
a seguinte decisão: “Em face das informações constantes nos autos, de que 
os ambulantes devidamente cientes das obrigações cadastrais, quedaram-se 
inertes, não regularizando sua situação frente a este departamento e, com 
base nos artigos 3º, da Lei Municipal 135/95; 1º, do Decreto Municipal 184/95; 
Inciso III do artigo 19 do mesmo Decreto, CANCELO, através do Processo 
Administrativo	3015	de	2012,	 as	 licenças	abaixo	arroladas.	Notifique-se	e	
publique-se.

Bertioga, 23 de março de 2012. 

GILBERTO ALVES DE GODOY
Diretor de Abastecimento

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Atos do Diretor de Abastecimento

19/03/12  a  23/03/12

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

COMUNICADO JUSTIÇA ELEITORAL

A Justiça Eleitoral trabalhando para proporcionar a inclusão 
de todos os eleitores no processo eleitoral, informa que 
para	exercer	o	direito	de	voto,	o	eleitor	com	deficiência	ou	
mobilidade reduzida, poderá optar por uma seção especial 
com acesso e entrada adaptados (acessibilidade) até 09 
de maio de 2012, em razão da realização das eleições 
municipais

COMPARECÇA AGORA MESMO AO POSTO 
ELEITORAL NÃO DEIXE PRA A ÚLTIMA HORA! 

EVITE FILAS!

A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Cultura 
comunica que realizará audiência pública, no dia 30 de 
março	de	2012,	 às	 14	horas,	 na	Câmara	Municipal	 de	
Bertioga, localizada na Praça Vicente Molinari, s/n, para 
discussão do Diagnóstico da Educação Municipal.

Bertioga, 23 de março de 2012

Antonia Aparecida Malafatti Matos
Secretária de Educação e Desenvolvimento Cultural
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Prefeito assina ordem de serviço para obras 
de duplicação da Avenida Anchieta

OBRAS

Obra vai gerar 100 
empregos diretos no 
Município, priorizando a 
mão de obra local

O prefeito de Bertioga assinou 
na manhã do dia 21, a ordem 
de serviço para as obras de 
d u p l i c a ç ã o  d a  Av e n i d a 
Anchieta. Toda a via, mais de 
10 quilometros – trecho entre 
a Avenida 19 de Maio ( Jardim 
Albatroz) e Indaiá sofrerá 
intervenções com os serviços 
de micro e macrodrenagem, 
pavimentação asfáltica e ciclovia. 
Já a duplicação beneficiará 
seis quilômetros ao longo da 
avenida.
 Com mais essa obra, 

a Prefeitura de Bertioga começa 
a realizar um antigo sonho da 
população, que marcará um novo 
momento de desenvolvimento da 
Cidade, sobretudo pelo fato de ser 
a Anchieta uma das principais vias 
do Município, por onde trafega 
um grande fluxo de veículos.
 De acordo com o prefeito, 
com esse empreendimento, 
Bertioga ganhará mais benefícios 
e qualidade de vida. “É uma obra 
importante para o Município e 
um sonho que perseguimos há 
muito tempo e que só agora, em 
função de burocracias, obtivemos 
autorização da Caixa Econômica 
Federal (CEF) para iniciar a 
execução da obra”.
 O prefeito ainda ressalta  

que a duplicação da Avenida 
Anchieta é sinônimo de avanço. 
“Hoje (21/03) é um dia muito 
especial para todos nós porque 
estamos realizando um sonho, 
que concretizado, vai significar 
desenvolvimento para todos os 
bairros que margeiam a Anchieta. 
É mais uma conquista que vai 
marcar, por muitas gerações, o 
nosso esforço e a nossa dedicação 
para o desenvolvimento de nossa 
Cidade”, afirma.
 A obra, orçada em 31,8 
milhões, recursos provenientes 
do Programa Saneamento para 
Todos, do Governo Federal, 
com contrapartida da Prefeitura 
no valor de R$ 9,5 milhões, 
será executada pela Terracom 

Engenharia Ltda. O prazo para 
execução dos serviços é de 18 
meses. 
 C o n f o r m e  o 
superintendente da Terracom, 
engenheiro Marcos Diniz, os 
serviços já foram iniciados com 
o levantamento topográfico para 
imediata implantação do projeto, 
que terá três frentes de trabalho: 
na altura da Avenida 19 de Maio 
( Jardim Albatroz), Jardim Rafael 
e Indaiá.
 Diniz ressalta que a 
obra deverá gerar cerca de 100 
empregos diretos no Município, 
com prioridade para contratação 
de mão de obra e empreiteiras da 
Cidade.
 A o  a p r e s e n t a r  o 

Marcos Pertinhes

p r o j e t o ,  n a  o p o r t un i d a d e 
em que foi assinada a ordem 
de ser viço,  o  se cretário  de 
Ha b i t a ç ã o ,  P l a n e j a m e n t o 
e Desenvolvimento Urbano, 
disse que a obra vai resolver 
os constantes problemas de 
alagamentos naquela região e 
recuperará mais dois quilômetros 
da pista já existente. 
 Além disso, o secretário 
lembra que as melhorias incluem, 
também, calçamento, paisagismo, 
ciclovia, iluminação e sinalização 
de trânsito, horizontal e vertical, 
destacando que se trata de uma 
obra extensa e complexa, mas que 
com certeza contribuirá para o 
desenvolvimento socioeconômico 
do Município.


