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Camarão na Moranga
Continua neste fim de semana a
tradicional Festa do Camarão na
Moranga, em Bertioga. O evento
acontece na tenda montada na Praça
de Eventos, na Praia da Enseada, ao
lado do Forte São João. A organização
é da Colônia de Pescadores Z-23,
com apoio da Prefeitura de Bertioga.
O prato é servido de duas formas: o
especial, que é a moranga recheada
com camarão sete barbas no molho,
acompanhado por oito camarões-rosa,
e arroz à vontade; e o simples, servido
apenas com camarão no recheio,
também acompanhado por arroz à
vontade. As sextas-feiras tem a noite
promocional, quando o prato especial
que custa R$ 140,00 passa para R$
110,000, e o simples de R$ 110,00,
sai a R$ 90,00. A festa acontece às
sextas-feiras, com jantar, a partir das
20 horas; aos sábados, almoço e jantar,
a partir das 12 horas, e aos domingos,
somente almoço. A Praça de Eventos
está localizada na Avenida Thomé de
Souza, ao lado do Forte São João, na
Praia da Enseada (Centro).

Atrações Culturais

Música é Cultura – O projeto Música é Cultura apresenta
neste sábado (30), às 20 horas, o Quarteto Panboré, que fecha a
programação musical deste mês de agosto, na Casa da Cultura. O
Panboré visa divulgar a música de concerto brasileira e estrangeira.
Através de sua formação pouco comum, o quarteto busca trazer
para o público um repertório raramente visitado em concertos,
executando obras originais para esta formação e também arranjos
escritos para o próprio quarteto. O projeto Música é Cultura é
desenvolvido, semanalmente, aos sábados, pela Prefeitura, em
parceria com o Sesc Bertioga. A entrada é franca. A Casa da Cultura
fica na Avenida Thomé de Souza, 130 – Praia da Enseada (Centro).

Projeto Harmonia – Domingo tem Projeto Harmonia,
no Quiosque 2, na Praia da Enseada (Centro), quando é realizada a
dança de salão, sempre sob a animação de um músico, das 19 horas
às 22h30. O projeto, de iniciativa do Cineclube Buriquioca, conta
com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo,
Esporte e Cultura, que cede o espaço para a realização. O acesso ao
Quiosque 02 é livre.
Dirceu Mathias

Dirceu Mathias

Teatrada – Neste domingo
(31), não haverá o projeto Teatrada
na Casa da Cultura. A programação
do mês foi encerrada no dia 24. As
peças infantis serão retomadas a
partir do dia 07 de setembro, sempre
aos domingos, às 11 horas.

Espaço Arte Nossa - A
exposição faz parte do Projeto Arte
Nossa, que acontece diariamente
na Casa da Cultura, com venda
de artesanato local. O público
pode visitar o espaço, que fica
próximo à Praça de Eventos, onde
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acontece a Festa do Camarão na
Moranga, de segunda a sexta-feira
e aos domingos, das 10 às 18 horas;
e aos sábados, das 10 às 21 horas.
Forte São João – Também,
quem estiver prestigiando a Festa
do Camarão na Moranga poderá
visitar, ao lado, a fortaleza mais
antiga do Brasil, que fica aberta à
visitação pública, de segunda-feira
a domingo, das 09 às 17 horas. As
visitas são monitoradas e a entrada
é franca. O Forte São João fica no
entorno do Parque dos Tupiniquins,
na Avenida Vicente de Carvalho,
entre a Praia da Enseada e o Canal
de Bertioga (Centro).
Cine Pipoca - A Prefeitura
de Bertioga retoma as sessões de
cinema infantil nos bairros a partir
deste sábado (30), começando por
Boracéia, com sessão no Espaço
Cidadão do bairro, às 14 horas, onde
serão exibidos dois filmes: ‘Tinker
Bell o Resgate da Fada’ e ‘Bolt Super
Cão’. A entrada é livre. O Espaço
Cidadão-Boracéia fica na Rua José
Costa, 138. Mais informações pelo
telefone 3312-5590.
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atividade

Crianças da Emeif Delphino
Stockler entrevistam o prefeito
Proposta é fazer uma biografia do chefe do Executivo

Cerca de 130 a lunos de
quatro salas de 5ª séries da
Emeif Delphino Stockler de
Lima convidaram o prefeito
de Bertioga para uma
e n tr e v i s t a , q u e a c o n t e c e u
na manhã de quarta-feira
(27), cujo resultado será
uma bio g rafia do chefe do
Executivo.
Na o c a s i ã o , o p r e f e i t o
respondeu questões sobre sua
vida na infância com a família,
na escola, na universidade e
sobre sua trajetória política
até chegar ao momento
atual, ressaltando o desafio
de ser prefeito, além de suas
expectativas futuras.
As informações concedidas
aos alunos pelo prefeito
ser virão de base para que eles
elaborem uma biografia do

Ponto MIS/História do
Cinema – Interessados em
cinema terão a oportunidade de
participar de mais uma oficina
do Ponto MIS, relacionada ao
tema, fazendo a inscrição para
a oficina ‘Introdução à História
do Cinema, que será realizada
em 24 de setembro, das 18 às
22 horas, sob a coordenação
do cineasta Marcelo Lyra, na
Casa da Cultura. A oficina, que
é voltada aos interessados com
idade a partir de 14 anos, procura
mostrar o desenvolvimento
das técnicas narrativas, desde o
surgimento do cinema mudo,
passando pela chegada do som,
da cor, até as recentes técnicas
digitais, como o uso dos efeitos
em 3D. Estão disponíveis 50
vagas. A Casa da Cultura fica
na Avenida Thomé de Souza,

chefe do Executivo, que depois
de concluída será entregue a
ele em seu Gabinete, no Paço
Municipal.
A o f i n a l d a e n tr e v i s t a ,
o prefeito, a pedido das
crianças, autografou o
caderno de todos os alunos,
em uma demonstração de
carinho e agradecimento pelo
acolhimento que recebeu na
escola pelos alunos, professores
e funcionários da unidade.

Marcos Pertinhes

Serviço
A Emeif Delphino
Stockler de Lima fica na
Avenida Manoel da Nóbrega,
s/nº - Centro (antigo Jardim
Lido). Contatos pelos
telefones: 3317-3005 ou
3317-0422.

As informações concedidas aos alunos pelo prefeito servirão de base para que eles elaborem uma biografia

Fique Sabendo
130 –Praia da Enseada (Centro).
Mais informações pelo telefone
3319-9150.
S u t a c o – A Pre f e i t ur a
d e B er ti o g a , p o r m e i o d a
Casa da Cultura , continua
efetuando o agendamento para
cadastramento ou renovação
da carteira de artesão na
Superintendência do Trabalho
Artesanal nas Comunidades
(Sutaco). O agendamento pode
ser feito pelo telefone 33199150 ou pessoalmente, na Casa
da Cultura. O atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 9
às 12 horas.
Via Rápida Emprego –
No próximo dia 15, começam
as aulas para a segunda turma
de alunos de dos cursos de

‘Logística Básica’ e ‘Arrumação
e Conferência de Cargas’, do
programa Via Rápida Emprego
em parceria com a Prefeitura de
Bertioga, que aguardavam em
lita de espera. O Sest/Senat está
convocando os candidatos que
já se inscreveram a comparecer
no Espaço Cidadão - Centro
para efetivar a matrícula. Ambos
terão turmas de 35 alunos e serão
realizados até 10 de outubro,
somando uma carga horária 80
horas, cada. O Espaço CidadãoCentro fica na Avenida Anchieta,
392 – Centro. Mais informações
pelo telefone 3319-9700.
Oficina de Origami em
Tecido – O Sesc Bertioga
e stá a b rin d o ins cri ç õ e s , a
partir de 07 de setembro, para
interessados em participar da

Oficina de Origami em Tecido
– Aplicação em Acessórios, que
será ministrada nos dias 12, 19 e
26 de setembro e 03 de outubro,
às 19 horas, no Galpão de Bocha
do Sesc. Os alunos vão aprender
o que é o origami em tecido e
as possibilidades de aplicação
em lindos acessórios, marcador
de livros, mini carteiras, entre
outros. Serão necessários os
seg uintes materiais : pincel
simp les (taman ho mé d io),
tesoura para tecido, tesoura para
papel e régua. Estão disponíveis
20 vagas.
Nem Tudo são Flores
Esta é mais uma oficina que
o Sesc realizará em setembro,
sempre às terças-feiras, a partir
do dia 09, às 19 horas, também
no Galpão de Bocha, com a

disponibilidades de 20 vagas.
Para celebrar a Primavera serão
apresentadas as quatro criações,
envolvendo diversos materiais
e técnicas que fazem referência
a e ss e p erí o d o. Apren da a
fazer um buquê de lírios a
partir da técnica de origami;
um ramalhete de flores com
tirinhas coloridas de papel ;
casa de passarinho a partir da
reutilização de embalagens e
garrafas para vasos decoradas. As
inscrições, gratuitas, para ambas
as oficinas devem ser feitas na
Central de Atendimento do
Sesc Bertioga, a partir das 15
horas , do próximo dia 07; e
diariamente das 8 às 19 horas. O
Sesc fica na Rua Pastor Djalma
da Silva Coimbra, 20, bairro
Rio da Praia. Mais informações
pelo telefone 3319-7700.
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esporte e educação

Jogos Estudantis reúnem
cerca de 2600 alunos

Competição, que começou sexta-feira (29), chega a sua 14ª edição,
com a participação de 24 escolas, que disputarão em 10 modalidades esportivas

Cerca de 2.600 alunos, de 24
unidades escolares do Município
estão participando da 14ª edição
dos Jogos Estudantis de Bertioga,
que começou sexta-feira (29), com
cerimônia de abertura às 8 horas,
no Ginásio Municipal de Esportes
Alberto Alves. A competição, que
seguirá até o proximo dia 20 de
setembro, é promovida e organizada
pela Prefeitura de Bertioga, sob
a coordenação da Diretoria de
Esportes.
Nesta edição, estarão em
disputas as categorias do Sub-08
ao Sub-14 (masculino e feminino),
nas modalidades: Câmbio, Futsal,
Handebol, Vôlei, Queimada
Judô, Xadrez, Damas, Atletismo
e Tênis de Mesa. Os jogos, uma
média de 247, serão realizados nas
dependências do Ginásio Municipal
de Esportes Alberto Alves, com
exceção do atletismo, que será na
praia.

Marcos Pertinhes

??????????????????????????????????????????????????????????????????

As equipes serão premiadas com medalhas a cada vitória. Já a escola campeã no geral será premiada com troféu no encerramento do evento

Participam dos jogos as escolas
municipais: José de Oliveira, Rio
da Granja, Governador Mário
Covas, Vista Linda, Professor José

Inácio Hora, Giusfredo Santini,
Chácaras, Professor Delphino
Stockler de Lima, Boracéia, José
Ermírio de Moraes Filho e José
Renata de Brito

Carlos Buzinaro.
As escolas estaduais são as
seguintes: Jardim Vista Linda,
Professor Armando Belegarde,
Vicente de Carvalho, Professora
Maria Aparecida Pinto de Abreu
Magno, Maria Celeste Pereira
Leite e Praia de Boracéia Já as
particulares são: Colégios Viver
Aprendendo, Saber, Objetivo,
Caiçara e Metodista.
As equipes serão premiadas com

medalhas a cada vitória. Já a escola
campeã no geral será premiada com
troféu no encerramento do evento.
Serviço
O Ginásio Municipal de
Esportes Alberto Alves fica na
Rua Henrique Montez, s/nº, ao
lado da Escola Estadual Professor
Armando Belegarde, no Centro
(antigo Jardim Lido).
Renata de Brito

6

BERTIOGA, 30 de agosto DE 2014 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 628

esportes

Aluna da escolinha da Prefeitura
vence o Paulista de Boxe
Bruna Barreto Araújo, foi a campeã na categoria peso- pena com até 51kg

Com garra e determinação, Bruna
Barreto Araújo, aluna da Escolinha
de Boxe da Prefeitura de Bertioga,
que funciona no Polo Chácaras, que
fica na Associação Semeando Vidas,
projeto do Ministério Apostólico
Sal da Terra, foi a campeã do
Campeonato Paulista de Boxe, na
categoria peso-pena – até 51 kg,
realizado no último sábado (23), em
Guarulhos (SP). A atleta que treina,
há um ano, com o técnico Ariovaldo
Rodrigues – o Didi, competiu com
Jucielen Cerqueira, da Prefeitura de
Rio Claro (SP).
No masculino, o meio-pesado
(até 81 kg), Jonathas Neco da Silva
representará a Cidade em Guarulhos,
competindo na 7ª rodada que vai
acontecer no dia 27 de setembro. No
sábado passado (23), o meio-médio
(até 69 kg), Ricardo Rodrigues
competiu por Bertioga, mas perdeu

Divulgação

A Escolinha do bairro Chácaras funciona, há um ano

por pontos. Ambos os atletas
também são alunos da Escolinha de
Boxe do Polo Chácaras.
A Escolinha do bairro Chácaras

funciona, há um ano, na sede da
Associação Semeando Vidas, que fica
na Rua Lincoln Bolivar Neves, 1042,
e conta, atualmente, com 40 alunos.

Os treinos com o técnico Didi,
acontecem as quartas e sextas-feiras,
das 9 às 17 horas, com intervalo para
almoço.
Além do bairro Chácaras, a
Prefeitura mantém mais dois polos
na Cidade: um no Paço Municipal
(Rua Luiz Pereira de Campos, 901
– Centro/antiga Vila Itapanhaú), às
terças-feiras, das 9 às 21 horas, onde
têm, atualmente, quatro alunos; e no
Espaço Cidadão-Boracéia (Rua José
Costa, 138 – Boracéia), as segundas e
quintas-feiras, das 9 às 17 horas, onde
treinam 60 alunos.
Interessados em participar dos
treinos em um dos três polos, devem
comparecer ao local, nos dias de aula
para se inscrever, com o professor
Didi. Mais informações sobre as
escolinhas oferecidas pela Prefeitura
de Bertioga, pelo telefone 33172004, na Diretoria de Esportes.

Atletas da Escolinha de Tênis de Mesa
conquistam primeiras medalhas
Eles participaram do 2º Torneio Estudantil da Baixada Santista
realizado no ultimo domingo (24) nas dependências do Sesc Santos

Alunos da Escol in ha de
Tênis de Mesa da Prefeitura
de Bertioga conquistam
suas primeiras medalhas em
torneio oficial, realizado
no ultimo domingo (24)
na s d e p en d ê n c i a s d o S e s c
Santos. Trata-se do 2º Torneio
Estudantil da Baixada Santista,
evento que contou com cerca
d e 3 0 0 atl e ta s d e d i ver s a s
escolas da região.
Os atletas Jhonata
Na s c im ento e V i tor S i lva ,
ambos da escola estadual Maria
Ap are ci da Pinto d e Abreu
Magno, conquistaram o 3º e
4º lugares em suas categorias,

Divulgação

O próximo compromisso da equipe será neste domingo, em Guarulhos

o que encheu de orgulho seu
técnico, Genivaldo Marchi, o
Nito. “Os alunos já treinam
há alguns meses e evoluíram
muito rápido. Essas medalhas
são a prova dessa evolução”,
comemora o técnico.
A equipe bertiog uense
ainda contou com mais
medalhistas: Thomas Silva foi
vice-campeão; Carlos Cruz, 4º
lugar; João Danilo, 3º lugar e
Ericson Silva ficou com a 6ª
colocação.
O próximo compromisso
da equipe será neste domingo
(31), em Guarulhos (SP), na
9ª etapa da Copa Nipo.
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saneamento

‘Onda Limpa’ já executou 20%
de serviços de esgoto em Bertioga
Bairros Vista Linda, Jardim Rafael e Chácaras (1º e 4º setores) estão sendo vistoriados
previamente para produção de relatório fotográfico, e receberão melhorias

Cerca de 20% dos serviços
referentes ao sistema de esgotamento
sanitário de Bertioga já foram
executados pelas diferentes frentes de
trabalho que atuam nos bairros de
Bertioga, informa a gerência Regional
da Sabesp no Município. Os bairros
Vista Linda, Jardim Rafael e Chácaras
(1º e 4º setores) estão sendo vistoriados
previamente para produção de relatório
fotográfico, e receberão mais de três mil
novas ligações domiciliares às redes de
esgoto.
As obras integram o programa
Onda Limpa, que tem contribuído
para a ampliação da coleta e
tratamento de esgotos de toda Região
Metropolitana da Baixada Santista.
De acordo com a Sabesp, para
evitar o menor transtorno possível,
as intervenções em vias públicas
serão feitas em pequenos trechos
sinalizados.
“Esta complementação do
sistema de esgoto da Cidade evitará
lançamentos indevidos nas galerias

Marcos Pertinhes

O programa Onda Limpa tem contribuído para a ampliação da coleta e tratamento de esgotos

de drenagem das águas pluviais,
beneficiando diretamente 12 mil
moradores e indiretamente toda
população e turistas de Bertioga com a

despoluição dos mares, rios e córregos
da região, contribuindo para melhores
condições de balneabilidade”, explica
o gerente Regional da Sabesp em

Bertioga, Rogério José Osti.
Uma segunda fase do Onda
Limpa, que garantirá a universalização
do saneamento na Baixada Santista
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até o final da década, está em fase
de finalização do projeto Executivo,
que garantirá a universalização do
saneamento na Baixada Santista
até o final da década. Segundo a
Sabesp, isso significa manter os
indicadores de abastecimento de
água próximos a 100% e alcançar
esse patamar quanto à cobertura das
redes coletoras de esgoto nas áreas
conformes (sem impeditivos legais),
onde a Companhia é autorizada a
prestar serviços.
‘Se Liga na Rede’
Até maio deste ano, o programa
Se liga na Rede beneficiou, em toda
Baixada Santista 2.435 residências com
a devida e gratuita conexão ao sistema
de esgotamento público. Somente em
Bertioga, neste mesmo período, foram
221 imóveis contemplados.
Para realizar a ligação do domicílio
à rede de esgoto, os proprietários
precisam fazer adaptações internas
das residências para direcionar a água
da chuva à galeria de águas pluviais e
os esgotos à rede coletora da Sabesp. A
execução da primeira ligação não tem
custo ao cliente.
Visando garantir a reforma das
instalações internas para a correta
ligação às redes coletoras, o Governo
do Estado de São Paulo e a Sabesp
iniciaram em 2013 o Programa Se
Liga na Rede, para custear (80% pelo
governo e 20% pela Sabesp) a reforma
dentro dos imóveis de famílias de
baixa renda.
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integração

‘Apaixonados por Bertioga’realiza
evento para receber a Primavera
O Gr up o Ap a ixonados
por Bertiog a prepara uma
grande ação para comemorar
umas das mais belas estações
d o a n o : a Pr i m a v e r a . Pa r a
comemorar a data , o g rupo
reun irá a comun idade para
a confecção de flores, que
deverão ser entregues durante
o “Pedágio Flores e Vida”, que
será realizado no dia 20 de
setembro, das 9 às 12 horas,
na Avenida Anchieta, esquina
com a Rua Rafael Costábile.
As flores confeccionadas
em tecido deverão ser
entregues à Casa dos
Conselhos, que fica na Rua
Lu iz Pereira de Camp os,
1.117 – Centro – Bertioga.

Marcos Pertinhes

Em 2013, o Grupo Apaixonados por Bertioga realizou um abraço simbólico no Forte São João

Viveiro terá oficinas de plantas
medicinais a partir de setembro
Atividades serão desenvolvidas pela Prefeitura, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Sesc Bertioga

A Prefeitura de Bertioga em
parceria com o Sesc começa, a
partir de setembro, ministrar
oficinas de plantas medicinais
‘Tudo sobre Ervas’, que serão
desenvolvidas no Viveiro de
Plantas Educador Ambiental
Leopardo Francisco da Silva
– ‘Seo’ Leo. As oficinas, que
serão coordenadas pela bióloga
Carla Loba, tem como objetivo
a orientação sobre o uso das
plantas medicinais, a partir de
experimentações sensitivas.
Serão quatro encontros,
realizados, sempre às terçasfeiras, nos dias 02, 09, 16 e
23 de setembro, das 19h30
à s 2 1 h o r a s , o n d e s er ã o

Marcos Pertinhes

abordados os seguintes temas:
‘Perfumadores de Ambiente’,
‘ Ins e ti c i d a Nat ur a l p a r a
espantar pernilongos’ e ‘Chás
Terapêuticos’ (dois encontros).
Perfumadores de
Ambiente

Serão quatro encontros, realizados, sempre às terças-feiras

Muitas vezes quem nos recebe
é o cheiro do ambiente. Os
cheiros marcam e carreg am
lembranças. Com o intuito
d e prop orc i onar s ens a ç õ e s
harmoniosas e reflexivas, essa
o f i c ina va i ens inar a f a z er
perfumadores de ambiente com
essências sintéticas de plantas
medicinais.

To da a comun idade está
convidada a participar da
confecção do brinde que
ser virá para enfeitar toda a
Cidade. O grupo Apaixonados
por Bertioga tem como
objetivo despertar o amor
pelo Município com o slogan
“Eu cuido, eu Curto”. A ação
é organizada pela sociedade
civil e conta com o total
apoio da Casa dos Conselhos
Municipais da Prefeitura de
Bertioga.
A s o f i c i na s e c o n f e c ç ã o
de flores acontecem na Casa
dos Consel hos Mun icipa is,
nos próximos dias 02, 04, 08
e 15 de setembro, sempre às
17h30. Para confe cção será
necessário : ag ulhas, pedaços
de tecidos, cola quente, linha
de costura e imã de geladeira.
As doações dos materiais
devem ser feitas também
na Casa dos Conselhos
Municipais.
Inseticida Natural
para espantar
pernilongos
Com o propósito de incentivar o
uso de materiais que não acumulam
no ambiente, os alunos irão aprender
a produzir inseticidas naturais que
não agridem a saúde e afastam
mosquitos e pernilongos que
atormentam no dia a dia.
Chás Terapêuticos
(dois encontros)
Conhecer a planta medicinal e seu
correto uso no preparo dos chás,
proporciona sabores inusitados e
efeitos terapêuticos desejados. Os
alunos vão conhecer como preparar
e degustar os chás medicinais.
Mais informações sobre as
oficinas entrar em contato como
Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo, que
está localizado na Rua Manoel
Gajo, entre a Delegacia de Polícia
e o Albergue Municipal – Casa
de Passagem Renascer, no Centro
(antigo Jardim Paulista) ou pelo
telefone 3317-4599.
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GESTÃO DA SAÚDE

Instituto Corpore assume o Hospital
Bertioga a partir de segunda-feira (1º)
Proposta vencedora reduziu os custos de pouco mais de R$ 29 milhões para R$ 26,94 milhões por ano, o que
significa dizer R$ 2,24 milhões por mês, para atender o hospital e pronto socorro, Samu e a UPA 24 horas

O Hospital Municipal de
Bertioga estará oficialmente
sob nova gestão, a partir desta
segunda-feira (1º). A proposta
da Organização Social de Saúde
(OSS) Instituto Corpore foi a
vencedora da licitação pública.
A OSS já assinou contrato com
a Prefeitura para administrar a
unidade hospitalar. Até então,
o hospital vinha sendo gerido
pela Fundação do ABC, desde
setembro de 2009.
A proposta vencedora
reduziu os custos de pouco
mais de R$ 29 milhões para R$
26,94 milhões por ano, o que
significa dizer R$ 2,24 milhões
por mês, para atender o hospital

e pronto socorro, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e a UPA 24 horas, que está
sendo construída no bairro Vista
Linda, com previsão de entrar em
funcionamento após a próxima
temporada ; além de ser viços
complementares.
De acordo com o secretário
de Saúde de Bertioga, o
novo contrato possibilitará o
aumento do número de cirurgias
ginecológicas, que de 16 vai para
30 cirurgias por mês; e a unidade
contará com um médico vascular,
uma vez por semana, que realizará
até oito cirurgias vasculares por
mês.
A parceria com o Instituto

Corpore, segundo o secretário,
vai agregar novos serviços ao
hospital, tendo em vista que
no próximo ano, funcionará na
unidade um anexo que abrigará
62 leitos de enfermaria e um
centro cirúrgico, que possibilitará
a oferta de pequenas cirurgias,
ampliando os serviços.
O Instituto Corpore também
vai gerir a UPA 24 horas, no
bairro Vista Linda, que entrará
em funcionamento em 2015, e
que representa um avanço para
o Município no atendimento à
saúde, em especial às vítimas de
acidentes de trânsito que ocorrem
na SP-55 (Rodovia Rio-Santos)
e na SP-98 (Rodovia Mogi-

Bertioga).
“A UPA estará estrategicamente
localizada, o que vai agilizar o
atendimento a acidentes, pois o
tempo de resposta será reduzido
consideravelmente, em relação
ao atendimento que ocorre no
Pronto-Socorro, na região central
da Cidade”, comentou o secretário,
lembrando que segundo o IBGE,
em 2010, o bairro contava com
dois mil habitantes e hoje a
população local já chega a oito
mil. “A Upa será uma retaguarda
para o crescimento da Cidade”,
afirmar o secretário.
A U PA c o n s t r u í d a e m
Bertioga é considerada de Porte
I (para cidades entre 50 e 100

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura reúne-se com a Apae para
discutir ação conjunta de apoio à entidade
Objetivo do encontro foi a união de esforços em benefício dos deficientes atendidos pela instituição

A Prefeitura de Bertioga,
representada pelo secretário de
Administração e Finanças, esteve
reunida, no dia 28 com a diretoria
da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), atendendo
à solicitação de apoio da entidade,
que enfrenta problemas de ordem
financeira e organizacional, que podem
comprometer seu funcionamento.
O encontro, realizado no Gabinete,
foi acompanhada por representantes
da controladoria interna da Prefeitura
e da Procuradoria Geral do Município.
O objetivo do encontro foi a união de
esforços em benefício dos deficientes
atendidos pela instituição.

A diretoria da entidade, onde estão
representados importantes segmentos
da sociedade civil, como Lions, Rotary,
Lojas Maçônicas, dentre outros, vem
trabalhando para equacionar as
dificuldades. A Prefeitura mantém
convênio com a Apae, através do qual
são repassados recursos financeiros a
título de subvenção, contribuindo com
a manutenção do atendimento.
Porém, conforme prevê a legislação
vigenteeosatosnormativosdoTribunal
de Contas do Estado, que fiscaliza
a aplicação de recursos públicos, a
subvenção social é um auxílio, já que
organizações do terceiro setor não
podem ser mantidas, exclusivamente,

por esses recursos
Um dos pontos centrais da
discussão foi a sustentabilidade da Apae,
que envolve tanto a manutenção de seu
funcionamento como a regularização
de dívidas que se formaram ao longo
do tempo.
O Governo Municipal propôs a
formação de um grupo de trabalho
Intersetorial, composto por técnicos
da própria Prefeitura, pela diretoria
da Apae, Conselho Municipal
de Assistência Social, Condefi,
representante do Poder Legislativo e do
Ministério Público, com a finalidade
de realizar um diagnóstico detalhado
da situação da entidade e elaborar um

plano de providências para viabilizar
a tão necessária sustentabilidade da
instituição.
O diagnóstico será realizado no
período de 29 de agosto a 10 de
setembro. Com os dados nas mãos,
o grupo de trabalho terá até 20 dias
(prazo limite de 30/9) para apresentar
o plano de providências. A partir de
então serão disparadas ações em duas
frentes principais: aperfeiçoamento
da gestão administrativa e contábil e
ampliação das fontes de receita.
A proposta foi aprovada por
unanimidade e, ao final da reunião,
apresentada ao prefeito, que ratificou
a iniciativa. Todas as etapas desse

mil habitantes) e terá capacidade
para até 150 atendimentos, e
médicos durante 24 horas, além
de dispor de, pelo menos, dois
médicos durante todo o período
de funcionamento.
“Com essa parceria, vamos
melhorar ainda mais a qualidade
de atendimento na saúde, pilar
da nossa Administração, adquirir
medicamentos e equipamentos
e aplicar recursos no
atendimento materno-infantil,
visando diminuir a ta xa de
mortalidade, além de podermos
r e a l i z a r i nv e s t i m e n t o s e m
pessoal e na melhoria da
qualidade dos serviços” ressalta
o secretário.

trabalho serão realizadas de forma
transparente, com prestação de contas
para a sociedade.
“Todos temos uma preocupação
muito grande com esta causa. Estamos
falando de um serviço importante,
que atende quase 70 pessoas em
Bertioga. Não é uma questão que diz
respeito apenas à APAE ou ao Poder
Público. É uma questão da Cidade,
de todos nós. Hoje demos um passo
importante. Esta união de esforços
abre caminho para uma solução mais
consistente, sustentável ao longo do
tempo. O apoio técnico da Prefeitura,
o acompanhamento por parte dos
conselhos municipais e do Ministério
Público, aliados ao trabalho da diretoria
da Apae dará legitimidade a todo este
processo. É a construção de um pacto de
toda a sociedade de Bertioga em prol de
uma causa”, ressalta o prefeito.
Os trabalhos serão coordenados
pelo secretário de Administração e
Finanças.

10

BERTIOGA, 30 de agosto DE 2014 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 628

infraestrutura

STN aprova R$ 25 milhões para
pavimentação das ruas do Centro
Projeto da Secretaria de Planejamento Urbano contempla pavimentação de
mais de 35 ruas na região central

A Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) aprovou na semana
passada o pedido de financiamento
da Prefeitura de Bertioga, da ordem
de R$ 25 milhões, para a elaboração
do contrato para pavimentação e
adequação de vias urbanas da região
central do Município, localizadas
no Centro, que compreende as
localidades que hoje fazem parte
dessa região administrativa como
Vila Itapanhaú, Jardim Lido, Jardim
Paulista, Vila Tupi, Parque Estoril,
e os bairros Albatroz e Maitinga.
Aproximadamente, 35 ruas serão
beneficiadas.
A partir da aprovação, a
Prefeitura agora aguarda o Ministério
das Cidades divulgar a data de
assinatura do contrato, que está na
dependência da liberação de recursos
orçamentários para essa finalidade.
Os recursos do Governo
Federal fazem parte do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC 2) – Mobilidade Urbana,
e serão disponibilizados por meio
de financiamento. No total serão
investidos R$ 26,8 milhões, sendo 25

Dirceu Mathias

A Prefeitura agora aguarda o Ministério das Cidades divulgar a data de assinatura do contrato

milhões por meio de financiamento
e mais R$ 1,8 milhão que será a
contrapartida do Município.
“Bertioga está em pleno
desenvolvimento. Nos últimos
anos, ampliamos o investimento
em infraestrutura. Estamos fazendo
grandes obras de pavimentação,
além de serviços diversos de macro
e micro drenagem. Agora, com
esse financiamento, vamos iniciar

a pavimentação de diversas ruas,
garantindo mais qualidade de vida
e valorização dos imóveis”, ressalta
o prefeito, lembrando que a obra
representa um novo momento de
desenvolvimento para a Cidade.
Sobre a área beneficiada, o
prefeito considera estratégica para
o planejamento urbano. “É uma
região que já conta com serviços
de rede de água e esgoto, e agora

receberão pavimentação, calçadas
com acessibilidade, sinalização
viária e, em alguns casos, serviços de
drenagem”, destacou.
A maior parte das ruas
beneficiadas na primeira fase da
obra fica na área compreendida entre
as avenidas Anchieta e Thomé de
Souza e entre as avenidas Vicente de
Carvalho e 19 de Maio. A principal
intervenção será na Rua Manoel

Gajo, que será pavimentada no
trecho entre a Rodovia Rio-Santos e
Avenida Anchieta. A obra nessa via
tem previsão de gastos de cerca de
R$ 8 milhões.
No local, serão realizadas obras
de microdrenagem, pavimentação e
calçadas. De acordo com o prefeito,
a via foi priorizada por se tratar de
acesso importante à Delegacia de
Polícia, Hospital e escolas e por ser
uma opção de entrada da Cidade,
além da Avenida 19 de Maio.
Novos investimentos
O p ro j e t o in i c i a l p a r a
pavimentação da região central
do Município contemplava
investimentos de R$ 50 milhões e
atendia praticamente todas as ruas,
entre o Canal de Bertioga até o bairro
Maitinga. Outros R$ 30 milhões
também foram solicitados para a
pavimentação do bairro Indaiá.
Buscando a liberação desses
outros recursos, a Prefeitura
renovou junto ao Ministério das
Cidades o projeto de pavimentação
do Indaiá e também cadastrou uma
nova solicitação para a continuação
da pavimentação das demais ruas
do Centro.
“ Temos que ressa ltar o
empenho da equipe de técnicos
da Prefeitura na elaboração de um
projeto eficiente e bem embasado.
Tudo foi feito com muito critério,
levando em conta as exigências do
Governo Federal. Estou otimista
que novas verbas cheguem para
beneficiar nossa população”,
finaliza o prefeito.

administração

Aberta inscrições municipais para recadastramento de empresa
A Prefeitura de Bertioga
abre as inscrições municipais
para o exercício de 2015 aos
contribuintes de estabelecimentos
comerciais, prestadores
de ser viços, condomínios,
profissionais liberais e
profissionais autônomos, a
partir desta segunda-feira (1º).
Interessados deverão preencher
um formulário próprio, que
deverá ser retirado e entregue à

fiscalização tributária na Sala de
Atendimento ao Contribuinte,
no Paço Municipal, até 30 de
setembro.
De acordo com a Lei
Municipal nº 1.126 ,de 04 de
agosto de 2014, o contribuinte
ficará isento de ta xa para
protocolar o recadastramento.
Já o contribuinte cuja inscrição
municipal tenha sido expedida
no exercício de 2014, também

ficará isento do recadastramento.
Aquele que não cumprir
o disposto na lei no prazo
estipulado, terá sua inscrição
municipal cancelada . O
r e c a d a s tr a m e n t o , a p ó s o
término do prazo estabelecido
p ela le g islação mun icip a l
deverá ser feito através de
Processo Administrativo, com
a apresentação dos documentos
necessários para inscrição inicial.

Cobrança amigável
O contribuinte que
tenha alg uma dívida com a
Prefeitura de Bertioga, como
IPTU, ISS ou qualquer outro
imp o sto , d e ve pro c urar o
setor de Dívida Ativa para
negociar seu débito. Esta é a
última oportunidade, antes
da cobrança judicial. O prazo
para fazer a negociação é até

outubro. Mais informações
pelos telefones: (13)
3 3 1 9 - 8 0 2 5 o u p e l o ema i l
se.administracao@bertioga.
sp.gov.br .
O Paç o Mun icip a l fica
na R ua Lu i z Pere ira d e
Campos, 901 – Centro (antiga
Vila Itapanhaú). A Sala de
Atendimento ao Contribuinte
funciona de segunda a sextafeira, das 9 às 15h30.
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saúde

Prefeitura inaugura
UBS Central em setembro

Nova unidade funcionará no bairro Maitinga e atenderá toda a região central da Cidade, do
antigo Jardim Veleiros até o Rio da Praia

A Prefeitura de Bertioga
inaug ura em setembro, em
data a ser definida, mais uma
unidade de saúde – a UBS
Central, que está localizada no
bairro Maitinga. A nova UBS,
que atenderá toda a reg ião
central da Cidade, do antigo
Jardim Veleiros até o Rio da
Praia, vai ampliar e qualificar a
rede de atendimento de saúde
beneficiando, aproximadamente
14 mil pessoas.
S e g un d o o p r e f e i t o d e
Bertioga, a proposta demonstra
o compromisso da gestão com a
saúde pública, que vem melhorar,
ainda mais, o atendimento da
saúde no Município, atendendo
a demanda da região central,
Rio da Praia, Jardim Rafael,
Albatroz e o próprio Maitinga.
A importância do investimento
na saúde preventiva foi ressaltada
pelo prefeito. “Prevenir é o melhor
caminho para se ter uma vida
saudável, por isso fico muito feliz
em poder entregar mais uma
unidade de saúde com estrutura

CLICK

Marcos Pertinhes

A nova UBS, que atenderá toda a região central da Cidade, do antigo Jardim Veleiros até o Rio da Praia

para atender bem a comunidade
de Bertioga, proporcionando
saúde de qualidade para todos”
Construída em uma área
de 454 m², de um terreno de

750 m², a UBS Central conta
com 19 salas, onde funcionarão
serviços como inalação, curativos,
vacinas, eletrocardiograma e
medicamentos; cinco consultórios

mé dicos para atendimento
de clinica geral, pediatria e
ginecologia, um consultório
odontológico, além de uma
farmácia.
Marcos Pertinhes
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Os investimentos na
construção da unidade foram de
cerca de R$ 630 mil, com recursos
oriundos do Governo Federal, por
meio do Ministério da Saúde; do
governo estadual e da Prefeitura
do Município.
De acordo com o secretário de
Saúde de Bertioga, a partir do ano
que vem, a UBS Central passará a
contar com a Estratégia da Saúde
da Família (ESF), coordenando e
referenciando quatro equipes da
região central do Município.
Para tanto, a Prefeitura
de Bertioga abriu inscrições
para o processo seletivo para
preenchimento de 104 vagas na
função de agente comunitário de
saúde, para atender o Município,
de Caiubura a Boracéia.
Os agentes de saúde serão
responsáveis por atividades
d e p re ven ç ã o d e d o en ç a s ,
mediante ações domiciliares
ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes
do SUS e sob super visão do
gestor municipal.
O secretário de Saúde explica
que, com o processo seletivo,
serão formadas 14 equipes, que
vão atuar na ESF e, cada uma
deverá atender de três a quatro
mil habitantes em seu distrito
de atuação. “Depois da seleção,
os aprovados passarão por um
curso de capacitação que será
realizado no Senac. A previsão é
de que eles comecem a trabalhar
no início do ano que vem”, diz o
secretário.

Terceira Idade ganha Centro
de Convivência no Quiosque 04
A Prefeitura de Bertioga, por meio da Secretaria
de Segurança e Cidadania, inaugurou dia 27, o
Centro de Convivência e Cidadania – Projeto Melhor
Idade, no Quiosque 4, na orla da Praia da Enseada.
A iniciativa contou com a parceria das secretarias
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda;
Turismo, Esporte e Cultural, e do Fundo Social de
Solidariedade do Município.
Além de atividades esportivas e culturais, o espaço
também será mais um ponto de atendimento de
acessibilidade, para retirada de cadeiras anfíbias, que
têm por objetivo facilitar o acesso de pessoas com
mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes e portadores
de deficiências às praias, para o banho de mar assistido.
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Muay thai

Bertioguense conquista cinturão
no Gran Prix Combat

Júnior Barbosa disputou o título brasileiro e foi campeão na categoria peso-leve – até 70 kg.
Competição foi disputada em Camburi, no município de São Sebastião, litoral norte
B er ti o g a t em ma i s uma
conquista no muay thai. Júnior
Barbosa, aluno da Academia de
Esportes da Prefeitura disputou
o título brasileiro e conquistou
o cinturão na categoria pesoleve (até 70 kg ), no Gran Prix
Combat, realizado no último
sábado (23), no município de São
Sebastião, no litoral norte.
Júnior Barbosa disse que
estava confiante e nos últimos
meses se dedicava aos treinos na
Academia da Prefeitura, com o
mestre Luiz Brum, que é 9º Dan e
vice-presidente da Confederação
Brasileira de Contato Total e
Artes Marciais. “Esse resultado
é fruto do meu esforço. Treino
há cinco anos e essa foi a minha
primeira luta”, comemorou.

Renata de Brito

brasileiro.
O evento foi uma realização
da Confederação Brasileira de
Contato Total e Artes Marciais,
presidida pelo mestre mundial
Adriano Silva, e contou com o
apoio da Prefeitura de Bertioga
e de São Sebastião.
De acordo com o mestre
Brum, a próxima competição é o
Campeonato Brasileiro de Muay
Thai, marcado para outubro, que
será realizado pela Confederação
Brasileira de Kiokuchinkaikan.
Em seguida, os atletas vão se
preparar para o Desafio RioSão Paulo, que acontece em
dezembro, no Ginásio Municipal
de Esportes Alberto Alves, em
Bertioga.
Serviço

De acordo com o mestre Brum, a próxima competição é o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, em outubro

Bertioga também conquistou
mais um troféu na modalidade
com o atleta Osório de Oliveira
(60k), que venceu seu adversário

Maicon (Vander Reis) de Taubaté
(SP), por pontos.
No G r a n Pr i x C o m b a t
aconteceram quatro lutas de

MMA, duas delas valendo o
cinturão de campeão brasileiro; e
seis lutas de Muay Thai, com uma
delas valendo o título de campeão

Dojo Bertioga de Karatê destaca-se
em campeonato estadual

Vinicius Narciso e Guilherme Tomé, ambos da categoria 08 e 09 anos masculino de shiai Kumite
(combate) ficaram entre os oito melhores em suas categorias
Divulgação

Torneio teve a presença de mais de 700 competidores de todo o estado

O Dojo Bertioga de
Karatê foi representado no
Campeonato Paulista Escolar,
no Ginásio do Ibirapuera, em
São Paulo, no último sábado
(23), por quatro atletas, que
se destacaram no torneio,
que teve a presença de mais
de 700 competidores de todo
o estado.
V inicius Narciso e
G u i l h e r m e To m é , a m b o s
da categoria 8 e 9 anos
masculino de shiai Kumite
(combate) ficaram entre os oito
melhores em suas categorias,
ambos vencendo três lutas e

perdendo uma. Nessa categoria
participaram 96 crianças.
Já Ana Lu i s a No g u e ira
e Amanda Say uri, também
da categoria 8 e 9 anos shiai
Kumite (Combate) feminino,
onde havia 72 meninas, se
destacaram no torneio. Amanda
também ficou entre as oito
melhores e Ana Luisa, obteve
a 3ª colocação.
De acordo com o professor
Ticiano Lacerda, os alunos
ti ver am uma p a r ti c i p a ç ã o
excelente e por muito pouco
os outros também não
conseg uiram a medalha. “É

Interessados em participar dos
treinos na Academia de Esportes
da Prefeitura de Bertioga, devem
procurar o local que fica na Rua
Luiz Pereira de Campos, 901 –
Centro (antiga Vila Itapanhaú),
de segunda a sexta-feira, das 17
às 18h30 e das 19 às 21 horas.

mais um ótimo resultado que
o Dojo Bertioga obtém em um
evento de nível estadual. Agora
é treinar mais para as próximas
c o m p e t i ç õ e s ”, r e s s a l t o u
Lacerda, lembrando que uma
delas acontece neste sábado
(30) na cidade de Cubatão, que
é Copa União dos Estilos, onde
a escolinha vai participar com
20 alunos.
Interessados em participar
da Escolinha Dojo Bertioga de
Karatê devem comparecer nos
horários de aulas as segundas,
quartas e sextas-feira, de manhã
a das 9 horas as 10h30, e de
noite das 19 horas as 21h30,
no Ginásio municipal Alberto
Alves (Rua Henrique Montez,
s/nº - Centro (antigo Jardim
Lido). As aulas são voltadas
para crianças a partir de 06
anos de idade e são ministradas
pelo professor Ticiano Lacerda,
faixa preta 4º dan, formado em
Educação Física.
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VACINAÇÃO

Segunda dose da vacina contra
HPV para meninas começa dia 02
Imunização é destinada a meninas na faixa etária de 11 anos (completos) a 13 anos
Dirceu Mathias

principalmente por meio de
relação sexual, pelo contato direto
com a pele ou mucosas infectadas.
A vacina que será aplicada no Brasil
protege contra os quatro tipos mais
recorrentes de HPV: 6, 11, 16 e
18 – os dois primeiros ligados a
90% das verrugas genitais e os dois
últimos, a 70% dos casos de câncer
de colo do útero.
A campanha tem o apoio das
secretarias estadual e municipal
de Saúde e de Educação e da rede
particular de Ensino. Para mais
informações sobre a vacinação em
Bertioga, entrar em contato com a
Vigilância Sanitária pelo telefone:
3317-1249 ou Vigilância à Saúde:
3319-9058.
Segue o cronograma
da primeira semana
02/09/2014 :
l E.E. Jardim Vicente de
Carvalho II;
l E.E. Profº Armando Belegarde;

O vírus do HPV é sexualmente transmissível e está relacionado a 90% dos casos de câncer de colo de útero - o terceiro que mais atinge as mulheres

A Secretaria de Saúde de
Bertioga inicia no próximo dia 02,
a segunda fase da vacinação contra
o HPV (Papiloma Vírus Humano),
em escolas públicas (municipais e
estaduais) e privadas para meninas
com 11 anos (completos) a 13
anos; e nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), onde a vacina estará
disponível para as adolescentes que,
por ventura, estão nessa faixa etária
e não estudam no Município. A
imunização será realizada até 30
de setembro.
A população estimada a ser
vacinada no Município, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), é de 1.472

adolescentes, sendo 491 na faixa
etária de 11 anos, 496 com 12, e
485 com 13 anos de idade.
De acordo com a enfermeira
sanitarista Lúcia Peres Guimaraes,
chefe de Seção de Vigilância
Sanitária de Bertioga, a segunda
dose é destinada para adolescentes
que já foram imunizadas com a
primeira, em março. As meninas
que completaram 11 anos após a
vacinação de março devem tomar
a primeira dose nesta etapa.
As escolas estão sendo
informadas das datas e recebendo o
termo de recusa caso o responsável
não queira vacinar sua adolescente
para esta doença. Na data agendada

é importante a adolescente levar a
caderneta de vacinação.
O vírus do HPV é sexualmente
transmissível e está relacionado a
90% dos casos de câncer de colo
de útero - o terceiro que mais
atinge as mulheres brasileiras. O
HPV também pode provocar o
surgimento de verrugas genitais.
A enfermeira explica que essa
vacina não protege de todos os vírus
do HPV, somente de quatro grupos
que causam câncer ginecológico.
“Estamos vacinando para proteção
de câncer ginecológico. A vacina
não protege contra a Aids/DSTs,
por isso é necessário sempre o
uso de preservativo nas relações

sexuais”, alerta
Lúcia ainda adverte sobre a
grande importância de adesão
a essa vacina para prevenção da
doença em adolescentes que já
iniciaram atividades sexuais e as
que ainda não começaram. “A faixa
etária, sexo e dosagem estão sendo
seguidas segundo orientações
do Ministério da Saúde, por se
tratar de um estudo realizado com
adolescentes nessa faixa de idade,
onde ocorreu o maior número
de casos referente à doença. As
meninas que estiverem fora dessa
faixa não poderão ser vacinadas”.
Ao todo, há mais de 100
tipos de HPV, vírus transmitido

03/09/2014:
l E.E. Profª Maria Aparecida Pinto
de Abreu Magno;
l E. E. William Aureli;
04/09/2014:
l Colégio Objetivo (Centro);
l Colégio Vivendo Aprendendo;
l EMEIF Profº Inácio Hora;
l Sociedade de Educação
Bertioguense, Colégio Saber.
A Vacinação também estará disponível
nas Seguintes UBSs para adolescentes
que não estudam no Município
l
l
l
l

UBS Vicente de Carvalho
UBS Vista Linda
UBS Indaía
UBS Boracéia
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dirigido ao endereço cadastrado junto a esta Autarquia.

bertprev

Bertioga, 27 de agosto de 2014
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE

atos do legislativo
COMUNICADO
A Câmara Municipal de Bertioga convida empresas interessadas, nos termos
do artigo 34 da Lei Federal 8.666/1993, a ingressarem em seu Registro
Cadastral visando a Habilitação para participação em licitações abertas por
esta Casa. O registro cadastral com a conseqüente expedição do certificado
será realizado nos termos do artigo 27 do mesmo diploma legal.
Demais informações podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, na sede da Câmara Municipal de Bertioga, no horário de seu
expediente.
Bertioga, 28 de agosto de 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

casa do conselhos
Convocação
O vice-presidente do Contur, no uso de suas atribuições, CONVIDA os
conselheiros titulares para a reunião ordinária, que será realizada
na próxima na terça-feira, dia 02 de setembroo, às 9 horas, na Casa dos
Conselhos Municipais, que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 - Vila
Itapanhaú – Bertioga.
Pauta:
• Leitura da ata anterior
• Assuntos Gerais
Bertioga, 30 de agosto de 2014
Daniel Liberato
Vice-presidente
Convocação

EDITAL 17/14 – BERTPREV
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV, por meio de seu Presidente,
Sr. Antônio Carlos de Souza, com intuito da mais ampla ciência, faz uso
do presente edital para intimar também por esse veículo o segurado João
Batista Alves Filho, reg. 370 PMB, para fins de ciência de avaliação médica
indicativa de aposentadoria por invalidez, bem como a necessidade de entrega
de comprovante de residência e de conta corrente aberta no Santander para
depósito do benefício. Registre-se a expedição do ofício nº 318/14, com AR,
dirigido ao endereço cadastrado junto a esta Autarquia.
Bertioga, 27 de agosto de 2014
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE
EDITAL 18/14 – BERTPREV
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV, por meio de seu Presidente,
Sr. Antônio Carlos de Souza, com intuito da mais ampla ciência, faz uso do
presente edital para intimar também por esse veículo a segurada Vera Lucia
Cruz da Costa, reg. 651 PMB, para fins de ciência de avaliação médica
indicativa de aposentadoria por invalidez, bem como a necessidade de entrega
de comprovante de residência e de conta corrente aberta no Santander para
depósito do benefício. Registre-se a expedição do ofício nº 316/14, com AR,

O presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), no uso de suas
atribuições, CONVOCA os conselheiros e todos os interessados para a
reunião ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira (01)
de setembro, às 15 horas, na Casa dos Conselhos, na Rua Luiz Pereira de
Campos, 1.117 – Centro – Bertioga.
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
• Apresentação das atividades desenvolvidas pela Seção de
Nutrição da Prefeitura de Bertioga
• Assuntos Gerais
Bertioga, 30 de agosto de 2014
Udo Stellfeld
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar
Convocação
A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) CONVOCA
os conselheiros titulares ou suplentes e comunidade interessada em geral
para a reunião ordinária nesta terça-feira, dia 02 de setembro, às 14
horas, no Casa dos Conselhos Municipais, que fica na Rua Luiz Pereira de
Campos, 1.117 – Centro.
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior
• Aprovação de Inscrição de Entidades
• Elaboração de roteiro de visitas às entidades
• Assuntos gerais
Bertioga, 30 de agosto de 2014
Marli de Oliveira Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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Junta de Recursos Fiscais

decretos

Lista Dos Convocados Para 2º Semestre de 2014

CONVOCAÇÃO

DECRETO N. 2.195, DE 15 DE AGOSTO DE 2014

Mogi das Cruzes

O Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no uso de suas atribuições,
CONVOCA para a reunião Ordinária, a ser realizada no dia, 03 de
Setembro próximo, às 14 horas, na Casa dos Conselhos Municipais, localizada
na Rua Luiz de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú, todos os membros que
compõem a Junta de Recursos Fiscais de Bertioga.
Pauta:
• Leitura e aprovação da ATA da reunião anterior;
• Distribuição de processo (s);
• Julgamento de Processo (s);
• Assuntos Gerais

Autoriza o uso das áreas em torno do Parque dos Tupiniquins pelo Sr.
José Carlos Vasques Rodrigues.

Bertioga, 29 de agosto de 2014
Ronaldo Mendes
Presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga
Santos
Os convocados citados acima deverão comparecer munidos de:
1 - CÓPIA DO RG
2 - CÓPIA DO CPF
3 - CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR
4 - CÓPIA DO COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO
5 - CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO
CONVOCADO (exceto para menor de 18 anos).
6 - CÓPIA DO COMPROVANTE DE RENDA
7 - CÓPIA DO COMPROVANTE DE MATRÍCULA
8 - 02 FOTOS (3X4)
9 - PROTOCOLO
Observação: Todos os documentos (exceto o protocolo) deverão ser
autenticados e no ato da inscrição os convocados deverão pagar a taxa
associativa no valor de R$ 240,00. O prazo para se cadastrar vai até dia
03/09/2014.

SECRETARIA DE turismo, esporte e cultura
Festa da Primavera
A Prefeitura de Bertioga, através da Secretaria de Turismo vem pelo presente
convidar as entidades sem fins lucrativos que queiram participar da “FESTA
DA PRIMAVERA” com barracas de comidas e bebidas que acontece na praça
da primavera de 19 a 21 de Setembro.
Os interessados deverão se inscrever na Casa da Cultura de segunda a sexta
a partir de 01 de Setembro das 09h as 16h.
Serão disponibilizadas 15 barracas e a escolha se dará por ordem de inscrição.

Instituto de Educação e
Tecnologia Vale do Ribeira
Comunicado de Processo Seletivo
Simplificado por Tempo Determinado
INVAR - Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira
Edital n° 001/2014 - Proj.peq.rsjcl/IP
O INVAR - Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira, torna público
o presente Edital, o qual apresenta as instruções destinadas à realização
deste Processo Seletivo Simplificado – PSS, para a composição do quadro
de contratações temporárias para o cargo de Professor/Monitor, para atuação
no Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ) em Bertioga, de
acordo com as normas deste Edital.
1 – Das Disposições Preliminares
1.1 - Esse Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova de
Títulos referentes à Escolaridade, Aperfeiçoamento Profissional e Tempo de
Serviço.
1.2 – O candidato deverá apresentar Título mínimo de Técnico,
devidamente comprovado.
1.3 – Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos no momento
da inscrição e da apresentação dos documentos.
2 – Cronograma
Este Processo Seletivo Simplificado possui a seguinte sequência:
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O Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, Prefeito
do Município de Bertioga, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por Lei e,
CONSIDERANDO o pleito do Sr. José Carlos Vasques Rodrigues,
de realizar evento de cunho histórico e cultural no entorno do Parque dos
Tupiniquins, onde abriga o Forte São João;
CONSIDERANDO que o art. 96, §1º da Lei Orgânica do Município
de Bertioga, prevê autorização para ocupação de bem público quando da
realização de evento transitório e esporádico que não ultrapasse 90 (noventa)
dias,
DECRETA:
Art. 1º Por este Decreto fica autorizado o uso das áreas em
torno do Parque dos Tupiniquins, pelo Sr. José Carlos Vasques Rodrigues,
portador da Cédula de Identidade RG n. 3.864.510-5 e inscrito no CPF sob
o n. 423.350.518-49, para realização do evento de cunho histórico e cultural
denominado “Projeto Zarpada”, durante o período de 26 de dezembro de 2014
a 27 de fevereiro de 2015.
Paragrafo único. A execução do Projeto Zarpada não onerará os
cofres públicos do Município.
Art. 2º A instalação de equipamentos temporários, deverá ser
observado os regulares procedimentos administrativos que autorize o
funcionamento dos mesmos, e deverão ser devidamente supervisionados
pela municipalidade.
Parágrafo único. Para realização do Projeto Zarpada, por utilizar
as áreas do entorno do Forte São João, patrimônio histórico, dependerá de
prévia autorização junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN.
Art. 3º A autorização de que trata este Decreto, não interfere
o cronograma de festividades de final de ano, réveillon 2015 e Carnaval,
previstos no Calendário Oficial de Eventos do Município, bem como os demais
projetos que a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte julgar necessário
executar, que terão preferência na utilização do local.
Art. 4º Todas as despesas relacionadas à execução do Projeto
Zarpada, ficarão a cargo dos seus respectivos representantes e responsáveis.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bertioga, 15 de agosto de 2014. (PA 6073/2014)
Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Rodrigo Guerreiro
Diretor de Turismo

RE-RATIFICAÇÃO
SECRETARIA DE meio ambiente

RE-RATIFICAÇÃO
PORTARIA N. 305, DE 19 DE AGOSTO DE 2014

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Boletim Oficial do Município n.° 580, do dia 28/09/2013,
página 7, na Ementa da Resolução CONDEMA n.º 10;
Onde se lê:
“Estabelece o procedimento simplificado para divulgação do
auto monitoramento das Estações de Tratamento de Esgoto operadas nas
dependências do município”
Leia-se:
“Disciplina a Metodologia para Realização da Inspeção Veicular
nas Frotas Públicas e Terceirizadas”
Bertioga, 19 de agosto de 2014
Bióloga MARISA ROITMAN
Secretária de Meio Ambiente de Bertioga
Presidente do CONDEMA

Readapta o servidor Laudimar Ulinger de Santana.

Grupo 01 – Temas Fundamentais – composto por Conteúdos
Gerais – quantidade de vagas 01
Grupo 02 – Conteúdos Técnicos – Porteiro e Almoxarife –
quantidade de vagas 02, sendo uma para cada área.
4 – Dos aprovados
Passarão por uma formação acadêmica de 16 horas. As datas serão
divulgadas no ato da contratação.
5 – Disposições Finais
O Processo Seletivo Simplificado, orientado por este Edital, terá
validade até 30/11/2014, sem prorrogação.

O Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, Prefeito
do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei e,
CONSIDERANDO que o servidor solicitou através do Processo
Administrativo n. 3974/2014 readaptação profissional face às limitações físicas
que se encontra, conforme laudo médico juntado nos autos supramencionado,
e por ser admitido conforme o preceito legal contido no artigo 32, da Lei
Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995,
RESOLVE:
Art. 1º READAPTAR, o servidor LAUDIMAR ULINGER DE
SANTANA, Pedreiro, Registro Funcional n. 114, para exercer suas atividades
inerentes ao cargo de Pedreiro, observado as restrições médicas de evitar
sobrecarga na coluna, não devendo erguer peso igual ou superior a 5 kg (cinco
quilos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 19 de Agosto de 2014

Bertioga, 19 de agosto de 2014. (PA n. 3974/2014)

Douglas Aparecido Sakumoto
Presidente do INVAR

Arq. Urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

grupos:

3 – Das Vagas
A distribuição das vagas seguirá a segmentação em dois grandes

16

BERTIOGA, 30 de agosto DE 2014 - BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 628

Comissão de Promoções
EDITAL DE INDEFERIMENTO
PROMOÇÃO HORIZONTAL
Em atendimento ao disposto nos art. 57 e 58, da Lei Complementar n. 93/2012,
a Comissão de Promoções torna público o EDITAL DE INDEFERIMENTO do
servidor avaliado para a PROMOÇÃO HORIZONTAL, referente ao período
aquisitivo de julho/2011 a julho/2014, conforme processo administrativo n.
356/2014.
		Reg.
		
2326

Nome do Funcionário
JULIANA VEIGA DOS SANTOS

Bertioga, 13 de agosto de 2014
Cleide Alves da Silva
Valdenice Siqueira dos Santos
Fernanda Siqueira dos Santos
Comissão de Promoções

diretoria de recursos humanos
ATENÇÃO!
COMUNICADO AOS SERVIDORES – CENSO FUNCIONAL
Os servidores que ainda não entregaram o censo funcional deverão acessar
o site www.bertioga.sp.gov.br, a partir do dia 15 de setembro de 2014,
onde o formulário já estará preenchido com os dados informados no censo
de 2013. O mesmo deverá ser impresso e, na coluna da direita, o funcionário
poderá registrar as modificações ocorridas no período. Caso não haja
nenhuma alteração, o formulário deverá ser entregue, JUNTAMENTE COM A
DECLARAÇÃO DE BENS ANUAL, na Sala de Atendimento ao Contribuinte,
das 09h às 16h, no guichê específico para o atendimento dos servidores.
Lembrando que os documentos deverão ser assinados. Portanto, caso haja
qualquer tipo de alteração (como alteração de endereço, telefones, email,
mudanças de local físico de trabalho ou secretaria), a mesma deverá constar
no formulário impresso. Vale lembrar que a entrega da declaração de bens
é determinação Federal, constante da Lei número 8.429, de 02 de junho de
1.992, e a não entrega é passível de exoneração. Quanto à data de entrega
do censo e da declaração de bens, deverá ser durante o mês de aniversário,
conforme o Decreto Municipal nº 1992/13.
PASSO A PASSO: Acesse o site www.bertioga.sp.gov.br – clique em “serviços
para o servidor” e depois em “censo funcional”. Quando clicar em censo
funcional, aparecerá uma janela para inserir usuário e senha. O usuário será: o
primeiro nome do servidor + o numero do registro sem zero na frente. Exemplo:
Nome do servidor: Ana Maria, registro funcional 1234, o usuário será: ana1234
(sem espaço, sem acento, sem cedilha, sem til e minúsculo). Quanto à senha,
será pmb mais o registro. Exemplo: pmb1234 (sem espaço e minúsculo).

SECRETARIA de Educação
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE
O Secretário de Educação, Ivan de Carvalho, no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Decreto nº 805, de 14 de agosto de 2003, convida todos
os interessados para participação em audiência pública, a ser realizada
no dia 01 de setembro de 2014, às 17h00, no galpão anexo à Secretaria de
Educação, para prestação de contas da Secretaria de Educação quanto
ao diagnóstico realizado e ações educacionais priorizadas, realizadas
e programadas nos últimos 12 meses.
Ivan de Carvalho
Secretário de Educação
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE
O Secretário de Educação, Ivan de Carvalho, no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Decreto nº 805, de 14 de agosto de 2003, convida todos
os interessados para participação em audiência pública, a ser realizada
no dia 04 de setembro de 2014, às 17h00, no galpão anexo à Secretaria
de Educação, para discussão quanto a elaboração e implantação do
Estatuto e do Pano de Carreira do Magistério Municipal, em consonância
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com a legislação vigente, notadamente com vistas à adequação ao Plano
Nacional de Educação.
Ivan de Carvalho
Secretário de Educação
Concurso Semana da Independência
Tema: FORTE SÃO JOÃO
Categoria: Desenho
Participantes: Alunos do 4º E 5º ANO
Período: 01/09/2014 a 05/09/2014
Este ano não será realizado Desfile Cívico-Militar em comemoração a
Independência do Brasil.
Para comemorarmos esta data serão realizadas atividades no Parque dos
Tupiniquins.
Durante os dias 01, 02, 03, 04 e 05/09 (segunda a sexta-feira), nos períodos
da manhã e tarde, os alunos dos 4º e 5º anos da Rede de Ensino do Município
de Bertioga, irão assistir uma apresentação teatral sobre o tema: Forte São
João, na tenda localizada ao fundo do Parque dos Tupiniquins.
Ao término da apresentação os alunos deverão produzir um desenho referente
ao tema abordado, no local da apresentação, sendo que, ao final da semana
serão escolhidos 03 desenhos finalistas, pela Comissão Julgadora.
REGULAMENTO DO CONCURSO
ARTIGO 1 – DO OBJETIVO
O objetivo da ação é demonstrar que os alunos absorveram os conhecimentos
sobre o tema e têm capacidade de transmitir o aprendizado por meio de seus
trabalhos.
ARTIGO 2 – DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do concurso todos os alunos do 4° e 5º ano da Rede
Municipal de Ensino, que participarem da Apresentação teatral no Parque
dos Tupiniquins.
O trabalho deverá ser elaborado exclusivamente pelo aluno, em papel
timbrado modelo A4, fornecido pela Prefeitura do Município de
Bertioga, utilizando para isso, giz de cera. O trabalho deverá fazer referência
exclusivamente ao tema proposto.
ARTIGO 3 – DAS INSCRIÇÕES E JULGAMENTO
Só serão aceitos os trabalhos entregues no local da apresentação.
Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta por 09 membros,
sendo:
ELISE CLARA RAU NETO - Representante da Assessoria do Gabinete do
Prefeito
NELSON MUNIZ LOPES JÚNIOR - Representante da Comissão de Eventos
da Prefeitura
LARISSA LESSA DE PAULA – Representante da Secretaria de Educação
CLAUDIO NERI SANTOS - Representante da Secretaria de Educação
ALE MORALES – Representante da Diretoria de Comunicação
RAUL LOBO - Representante da Secretaria Turismo, Esporte e Cultura
ESTER MARIA DE JESUS – Representante da Associação Civil Cidadania
Brasil
LUCI CARDIA – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social
ELISA SELVO CHAVES – Representante do Conselho de Cultura
A decisão da comissão julgadora será considerada irrevogável, não cabendo
qualquer tipo de ação recorrente.
ARTIGO 4 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Para cada um dos critérios abaixo especificados o aluno receberá uma
pontuação de 0 a 10. O resultado final do julgamento do concurso será a
soma da pontuação obtida por todos os avaliadores, definindo, dessa maneira,
os vencedores.
A) Adequação e coerência à proposta temática;
B) Estética;
C) Criatividade.
ARTIGO 5 - DA PREMIAÇÃO
Serão premiados os três melhores trabalhos avaliados e que atenderem aos
requisitos deste regulamento.
IVAN DE CARVALHO
Secretário de Educação

17

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

PORTARIA N. 321 de 29/08/2014
RESOLVE:
NOMEAR, interinamente, a partir 01 de setembro de 2014, LESSINA
COELHO, (qualificada em seu prontuário), do cargo em comissão de CHEFE
DE SEÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL – SESO, com vencimentos CCF,
conforme a Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012.

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

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

extratos

PORTARIA N. 314 de 27/08/2014
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a partir de 15 de agosto de 2014, MARIA DA GLÓRIA
MONTEIRO, Registro Funcional n. 4511, do cargo de provimento efetivo de
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, nos termos do art. 41, da Lei
Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 315 de 27/08/2014
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face da
servidora SANDRA REGINA ANTUNES DA FONSECA, Professora de
Educação Básica I, Registro Funcional n. 2220, com fundamento legal no
artigo 116, da Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 316 de 28/08/2014
RESOLVE:
Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do
servidor OMAR SANTOS DE CAMPOS, Motorista, Registro Funcional n.
1869, com fundamento legal no artigo 116, da Lei Municipal n. 129, de 29
de agosto de 1995.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 317 de 29/08/2014
RESOLVE:
DESIGNAR, a partir do dia 01 de setembro de 2014, LENY TEREZINHA
PINTO VICENTE, Escriturária, Registro Funcional n. 546, para responder
temporariamente pelo SETOR DE VEÍCULOS DE FRETAMENTO – SEVEF,
órgão subordinado à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte – ST, com
vencimentos CCG, conforme a Lei Complementar n. 93/2012, até o término
do afastamento da titular Sra. Sandra Regina Domingos Fonseca, previsto
para 30 de setembro de 2014.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 318 de 29/08/2014
RESOLVE:
EXONERAR, a partir 01 de setembro de 2014, ADRIANA MARIA RUFINO
DOS SANTOS, Registro Funcional n. 3149, do cargo em comissão de
ASSESSORA DE GABINETE DE SECRETARIA – AGS, com fundamento
legal previsto no artigo 42, I, da Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 319 de 29/08/2014
RESOLVE:
NOMEAR, a partir 01 de setembro de 2014, THALITA RUFINO
SILVAMARTINEZ, (qualificada em seu prontuário), do cargo em comissão
de ASSESSORA DE GABINETE DE SECRETARIA – AGS, com vencimentos
CCC-III, conforme a Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro
de 2012.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município
PORTARIA N. 320 de 29/08/2014
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a partir de 12 de agosto de 2014, FABIANO GOMES
DA SILVA, Registro Funcional n. 4011, do cargo de provimento efetivo de
SECRETÁRIO DE ESCOLA, nos termos do art. 41, da Lei Municipal n. 129,
de 29 de agosto de 1995.
José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

diretoria de licitação e compras
EXTRATO DE ADITIVO
PROC. 6908/2009 – Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga–
Contratada: Detzel Consultores Associados S/S EPP (CNPJ nº 07.183.414/000223) – Objeto: VI Termo de prorrogação do contrato de prestação de serviços
especializados para realizar o Diagnóstico da Situação Atual das Áreas Ciliares
no Município de Bertioga-SP, bem como a elaboração do plano diretor das
Áreas Ciliares. - Prazo: 06 (seis) meses - Data: 10/06/2014; PROC. 2231/2014
– Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga– Contratada: J. M. Dias
Ltda Me (CNPJ nº 010.635.287/0001-80) – Objeto: I Termo de prorrogação
do contrato de execução de serviços de drenagem superficial e pavimentação
compreendendo o trecho Citymar ao Trecho do Jardim Rafael, no Município.
- Prazo: 30 (trinta) dias - Data: 11/07/2014;

EXTRATO DE CONTRATO
PROC. 3817/2014 – Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga–
Contratada: Agnus engenharia Ltda ME (CNPJ nº 17.511.542/0001-21)
– Objeto: Contrato de execução de obra de engenharia para conclusão do
corpo técnico da Unidade básica de Saúde do Maitinga, no município. - Valor
Global: R$ 148.410,89 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dez reais
e oitenta e nove centavos). – Prazo: 03 (três) meses. – Data: 04/08/2014;
PROC. 4577/2014 – Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga–
Contratada: Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida
(CNPJ nº 12.444.716/0001-67)- Objeto: Contrato de gestão tem por objetivo a
operacionalização da gestão e execução pela CONTRATADA, das atividades
administrativas e serviços de saúde do Hospital de Bertioga; Unidade de Pronto
Atendimento – UPA 24 horas; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU e Serviço de Apoio em Diagnóstico e Terapia - SADT- Valor Global: R$
26.924.103,16 (vinte e seis milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e
três reais e dezesseis centavos).– Prazo: 12 (doze)meses – Data: 26/08/2014;
Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitação e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2014
Processo nº 5015 /2014
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para atendimento da demanda
da Prefeitura do Município de Bertioga, em conformidade com o descritivo
constante do Anexo I do presente Edital.
Data da entrega dos envelopes: dia 10 de setembro de 2014 até as 09h00
horas .
Data abertura: dia 10 de setembro de 2014 às 09h30 min.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Diretoria de Licitação e Compras
no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Centro – Bertioga.
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$ 20,00 (vinte reais ).
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua Luiz
Pereira de Campos, 901 – Centro - Bertioga, junto à Diretoria 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, 29 de agosto de 2014
Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitações e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2014
Processo nº 5845 /2014
Objeto: Aquisição produtos de higiene para as crianças e adolescentes
das Casas de Apoio I e II, em atendimento ao solicitado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, em conformidade com o descritivo
constante do Anexo I do presente Edital.
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Data da entrega dos envelopes: dia 11 de setembro de 2014 até as 09h00
horas.
Data abertura: dia 11 de setembro de 2014 às 09h30 min.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Diretoria de Licitação e Compras
no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Centro – Bertioga.
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$ 20,00 (vinte reais ).
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua Luiz
Pereira de Campos, 901 – Centro - Bertioga, junto à Diretoria 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, 29 de agosto de 2014
Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitações e Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014
Processo Cab. nº 4019 /2014
Objeto: Aquisição produtos de limpeza para atendimento da demanda da
Prefeitura do Município de Bertioga, em conformidade com o descritivo
constante do Anexo I do presente Edital.
Data da entrega dos envelopes: dia 12 de setembro de 2014 até as 09h00
horas.
Data abertura: dia 12 de setembro de 2014 às 09h30 min.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Diretoria de Licitação e Compras
no Paço Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Centro – Bertioga.
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$ 20,00 (vinte reais ).
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua Luiz
Pereira de Campos, 901 - Centro – Bertioga, junto à Diretoria de Licitação

e Compras – das 09h00m às 11h30m e das 13h30m às 15h30m.O Edital
estará disponível a partir de 02/09/2014, no endereço acima e através do site
www.bertioga.sp.gov.br.
Bertioga, 29 de agosto de 2014
Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitações e Compras
COMUNICADO
A Diretoria de Licitação e Compras comunica a Função ABC, que as cópias
solicitadas acerca do Edital de Seleção 01/2014, encontram-se a disposição
para retirada na Diretoria de Licitação e Compras.
Bertioga, 29 de agosto de 2014
Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitação e Compras
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