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DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA

Professor da rede pública municipal é premiado com projeto 
de CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS em sala de aula.

Concurso regional

pág - 24

Prefeitura inicia
Refis e anistia de obras

Pág - 3

Duas importantes leis irão ajudar pessoas que têm débitos com a Dívida Ativa no Município e 
dificuldades para regularizar o seu imóvel. É possível conseguir descontos sobre multas e juros 

moratórios incidentes sobre a obrigação principal e parcelamento em até 36 vezes, no caso
 do Programa de Recuperação Fiscal. 

FOTOS: DIEGO BACHIÉGA
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DIVERSOS
• Bertprev (Previdência Municipal)
• Câmara Municipal
• CAMPB
• Cartório Eleitoral
• Conselho Tutelar
• Fundo Social de Solidariedade
• INSS
• Mercado Municipal de Pescados
• Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

EMERGÊNCIA
• Bombeiros
• Defesa Civil
• Guarda Ambiental
• Polícia Civil
• Polícia Militar
• Salvamar
• Samu

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS

• Atendimento ao Contribuinte
• Diretoria de Abastecimento

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E RENDA
• Albergue Municipal
• Centro de Convivência do Idoso Zeferino
  Orlandini
• Posto de Atend.Social Boracéia
• CRAS Indaiá
• CRAS Vicente de Carvalho
• CREAS
• Espaço Cidadão-Boracéia
• Espaço Cidadão-Centro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
• Casa do Educador

• Centro Cultural

• Núcleo de Apoio à Criança Especial (Nace)

SECRETARIA DE GOVERNO
•Diretoria de Comunicação
• Casa dos Conselhos

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

• Diretoria de Operações Ambientais (DOA)

• Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

• Aprovaçao e Licenciamento de Obras

• Diretoria de Habitação

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

SECRETARIA DE SAÚDE
• Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

• Centro de Controle de Zoonoses
• Centro de Especialidades Médicas (CEME)

• Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

• Disk Dengue (8 às 14 horas)
• Farmácia Municipal
• Hospital e Pronto Socorro Municipal

• Serviço de Remoção Social
• Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim 
Vicente de Carvalho
• Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Linda

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Indaiá

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Boracéia

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Central

• Vigilância Sanitária
• Vigilância Epidemiológica

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

• Defesa Civil
• Diretoria de Trânsito e Transporte
• Diretoria de Acessibilidade e Inclusão

• Guarda Civil Municipal
• Junta Militar

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
• CataTreco - Agendamento
• Cemitério
• Diretoria da Regional Norte

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

• Casa da Cultura
• Forte São João
• Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves

• Turismo (autorização ônibus)

• Sebrae
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Prefeitura realiza

Feriado da Independência altera expediente nos dias 07 e 08

Refis e anistia de obras em setembro

OPORTUNIDADE

Quem dividir o valor devedor entre sete e 12 mensalidade
 haverá 80% de abatimento e 70% para aqueles que optarem por 13 

a 18 parcelas. Já para 19 a 36 parcelas, o desconto é de 60%
 em juros e multas. 

A estimativa é que o Refis ajude a melhorar a arrecadação do 
Município, já que esses recursos são aplicados diretamente no orçamento 

da Cidade, sendo no mínimo 25% destinados à Educação e 15%
 à Saúde. O Refis terá 90 dias de validade.

O feriado nacional da Independência do Brasil, celebrado na próxima quinta-feira (07), vai alterar o expediente da Prefeitura.
 Na sexta-feira (08) será ponto facultativo. Não haverá atendimento nas repartições públicas municipais. No entanto, os serviços essenciais de saúde, coleta de lixo (domiciliar e reciclável), 

fiscalização de trânsito, comércio ambulante e Guarda Civil Municipal (GCM) serão mantidos em regime de plantão. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Unidade de Atenção Especializada (UAE) 
estarão fechados. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal mantêm atendimento 24 horas. Já a GCM pode ser acionada pelo número 153 e atenderá, também, denúncias de 

crimes ambientais e poluição sonora; enquanto a Defesa Civil atende pelo número 199. A varrição de vias públicas e limpeza na faixa de areia da praia serão mantidas. Já as unidades do Espaço Cidadão 
(Centro e Boracéia), onde funcionam os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Procon, Banco do Povo, entre outros serviços, seguem o expediente do Paço Municipal, sem atendimento.

O Mercado Municipal de Pescados (Avenida Vicente de Carvalho – ao lado do antigo atracadouro das balsas - Centro) atenderá os consumidores normalmente, das 7 às 20 horas.

Não haverá atendimento nas repartições públicas na quinta-feira (07) e sexta-feira (08). Somente os serviços essenciais
 como o de saúde e coleta de lixo domiciliar e reciclável serão mantidos

Agora em setembro, duas
 importantes leis irão ajudar pessoas

 que têm débitos com a Dívida Ativa e dificuldades 
para regularizar o seu imóvel, é a Lei do Refis 

(Programa de Recuperação Fiscal) 2017 e a da Anistia 
de Obras. Nesta sexta, dia 1º, o prefeito sancionou 

ambas as leis, sendo que o Refis inicia no dia 13, para 
contribuintes com débitos referentes ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre 

Serviço (ISS) e outras taxas municipais, inscritas em 
Dívida Ativa. Ainda no caso do Refis, para as pessoas 

que optarem pelo pagamento à vista ou em até 
três parcelas, o desconto é de 100% sobre o valor de 

multas e juros moratórios incidentes sobre a obrigação 
principal. Também é possível obter desconto

 de 90% na alternativa de quatro
 a seis parcelas.

Anistia de obras
Outra importante lei que entra em vigor a partir do dia 03 de outubro
é a da Anistia de Obras, que se destina a legalização de obras 
irregulares executadas sem a aprovação da Prefeitura. É um processo 
de caráter socioeconômico que antecede a revisão do Plano Diretor.
Por meio da Anistia de Obras, o contribuinte que pretende regularizar 
seu imóvel, terá desconto de 70% sobre as multas aplicadas e não 
recolhidas até a promulgação dessa lei (02 de setembro) e, ainda, 50% 
para as multas aplicadas após a promulgação da Lei Complementar 
017/2017. Ambas as leis têm validade de 90 dias. Para outros 
esclarecimentos o contribuinte pode ligar no (13) 3319-8154 e 3319-8138.

FOTO: DIEGO BACHIÉGA
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CIRCUITO PAULISTA DE TRAVESSIAS AQUÁTICAS
Para quem gosta de emoção, neste sábado (02) acontece a 8ª etapa 
do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas. A largada será em frente 

ao Indaiá Praia Hotel, a partir das 9h30.  Serão realizados percursos de 
500m, 1000m e 3000m em 18 categorias masculinas e femininas, com 

participantes de 8 a 65 anos. A prova é promovida pela Gaivotas Eventos, 
com apoio da Prefeitura de Bertioga, por meio da Diretoria de Esportes. 

FESTA DO CAMARÃO NA MORANGA
Ainda dá tempo de saborear um dos mais tradicionais pratos típicos da região. É porque 

segue até o dia 10, a 24ª Festa do Camarão na Moranga. São vendidos dois tipos de convites: 
o especial que custa R$ 150 e dá direito a uma moranga recheada com camarão sete 

barbas no molho, acompanhada por oito camarões rosa. Já o simples custa R$ 110, vem 
com a moranga recheada, mas sem os camarões rosa. Arroz e farofa são à vontade. Ambos 

servem até quatro pessoas. Tem também o prato individual que custa R$ 35. Bebidas, doces 
e porções são vendidos à parte. Quem quiser informações da Cidade pode visitar o stand 
da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. A festa acontece às sextas, das 19 às 23 horas, 

com música ao vivo; sábados, das 12 às 23 horas e domingos, das 12 às 17 horas, na Tenda de 
Eventos, na Avenida Vicente de Carvalho, sem número, ao lado do Forte. A organização

 é da Colônia de Pescadores Z-23, com o apoio da Prefeitura de Bertioga. 

TEATRADA
Neste domingo (03), às 11 horas, tem Teatrada, uma parceria da 

Prefeitura de Bertioga com o Sesc. O show “De Criança para Criança”, 
com Lili Flor e Paulo Pixu é contado a partir da obra do escritor francês 
Pierri Gripari, que recolheu narrativas criadas por crianças. Os artistas 

contam histórias, permitindo que o público participe dos contos como 
uma voz que também conta. A apresentação será na Casa da Cultura, 

localizada  na Avenida Tomé de Souza, 130, Centro.

COPA BERTIOGA DE FUTSAL 2017
Quem gosta de esportes não pode perder essa oportunidade. 

Estão abertas as inscrições para a Copa Bertioga de Futsal 2017, nas categorias 
sub-10 (nascidos entre 2007/2008), sub-12 (nascidos entre 2005/2006), sub-14 

(nascidos entre 2003/2004), sub-16 (nascidos entre 2001/2002), sub-18 (nascidos 
entre 1999/2000), sub-21 (nascidos em 1996,97 e 98) e feminino livre. As 

inscrições seguem até o próximo dia 20 e devem ser feitas no Ginásio Municipal 
de Esporte Alberto Alves, que fica na Rua Henrique Montez, sem número. Cada 

equipe deverá entregar 1kg de alimento por atleta inscrito, que serão doados 
para o Fundo Social de Solidariedade. Os menores de idade precisam da 

autorização dos responsáveis. Informações na Diretoria de Esportes
 pelo telefone (13) 3317-6699.

Anota aí...

FOTO: DIEGO BACHIÉGA FOTO: DIEGO BACHIÉGA

FOTO: RENATA DE BRITO FOTO: LUIS FELIPE MARTINS
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CALENDÁRIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS – SETEMBRO 2017

CATA TRECO

1ª SEMANA (01 Setembro) 2ª SEMANA (04 a 06 de Setembro) 3ª SEMANA (11 a 15 de Setembro) 4ª SEMANA (18a 22 de Setembro) 5ª SEMANA (25 a 29 de Setembro)

CATA PODA 
DE ÁRVORE

NIVELAMENTO 
EM RUAS DE TERRA

ROÇADA DE 
ÁREAS VERDES

RASPAGEM GUIAS
 E SARJETAS

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA     FONE PARA SOLICITAÇÃO: 0800-774-8000

Novo disque lixo: 0800 237-8464

PROGRAMAÇÃO SUJEITA À ALTERAÇÃO, CASO CHOVA.

PARA 
SOLICITAÇÃO: 
13-3319-8035

PROGRAMAÇÃO

OPERAÇÃO TAPA 
BURACO

VARRIÇÃO 
MANUAL

LIMPEZA 
DA PRAIA

MANUTENÇÃO LIMPEZA DE 
FEIRAS LIVRES

LIMPEZA 
DA ORLA

SERVIÇOS CONTÍNUOS

COSTA DO SOL / MORADA
 DA PRAIA/ GUARATUBA

SÃO LOURENÇO

COSTA DO SOL / MORADA
 DA PRAIA/ GUARATUBA

SÃO LOURENÇO
INDAIÁ / CHÁCARAS

INDAIÁ / CHÁCARAS

INDAIÁ / CHÁCARAS

VICENTE DE CARVALHO
CENTRO / CAIUBURA /ALBATROZ

SÍTIO SÃO JOÃO

VICENTE DE CARVALHO
CENTRO / CAIUBURA /ALBATROZ

SÍTIO SÃO JOÃO

CHÁCARAS / BORACÉIA
VIC. CARVALHO / MAITINGA

JD. RAFAEL

CHÁCARAS / BORACÉIA
INDAIÁ / VISTA LINDA

CHÁCARAS / BORACÉIA
SÃO LOURENÇO / INDAIÁ

ALBATROZ

CHÁCARAS / BORACÉIA
CENTRO / SÍTIO SÃO JOÃO

CAIUBURA

SÍTIO SÃO JOÃO / CAIUBURA 
CHÁCARAS / INDAIÁ

CENTRO VICENTE DE 
CARVALHO / VISTA LINDA

CENTRO / MAITINGA
RIO DA PRAIA / SÃO LOURENÇO

CENTRO / VICENTE  DE 
CARVALHO / RIO DA PRAIA

VISTA LINDA

CENTRO 
VICENTE DE CARVALHO

JD. RAFAEL

CENTRO 
VICENTE DE CARVALHO

INDAIÁ

CENTRO / VICENTE DE 
CARVALHO / MAITINGA

SÃO LOURENÇO

CENTRO / VICENTE DE 
CARVALHO / ALBATROZ

BORACÉIA / VISTA LINDA

BORACÉIA / VISTA LINDA

RIO DA PRAIA / JD. RAFAEL 
MAITINGA

RIO DA PRAIA / JD. RAFAEL 
MAITINGA

CHÁCARAS / BORACÉIA
RIO DA PRAIA

ALBATROZ / JD. RAFAEL

Vistoria de carrinhos e trailers
 acontece no próprio ponto de comércio

Inspeção começa no próximo dia 12 e segue até o dia 1º de dezembro, de terça e sexta, das 9 às 16 horas

AMBULANTES

A Prefeitura de Bertioga, por meio da 
Diretoria de Abastecimento, está facilitando a 
vida dos ambulantes do Município. Isso porque, 
a partir do próximo dia 12, a vistoria será feita 
diretamente no próprio ponto do comércio e segue 
até o dia 1º de dezembro, sempre de terça e sexta, 
das 9 às 16 horas.

A fiscalização irá checar se os carrinhos 
e trailers estão com a estrutura necessária, se 
cumprem as regras sanitárias e ambientais, como 
o descarte correto de alimento e óleo. Tudo deverá 
funcionar com segurança. Uma ajuda e tanto para 
os quase 900 permissionários do Município.    

É  imp or tante  sa l ientar  que  ca so  os 
permissionários percam o prazo por estar 
ausentes quando as equipes passarem, terão 
um tempo extra. No dia 05 de dezembro, os 
fiscais estarão no Mercado de Peixes ( Avenida 
Vicente de Carvalho – Centro);  Já no dia 06 de 
dezembro, será a vez da antiga Prodesan (Rua 
David Pimenta, 425 – Indaiá). 

E no dia 07 de dezembro, o local escolhido será 
o Espaço Cidadão  de Boracéia ( Rua José Costa – 
138). Será necessário que o permissionário leve o 
equipamento até esses locais das  9 às 16 horas. A 
Diretoria de Abastecimento está a disposição dos 
permissionários para esclarecer qualquer dúvida 
pelo telefone: (013) 3319- 8017.

SETEMBRO: 12 a 15, 19 a 22 e de 26 a 29

OUTUBRO: de 03 a 06; 10 e 11; 17 a 20

e de 27 a 31

NOVEMBRO: 01, 07 a 10; 21 a 24 e 28 a 30

  DEZEMBRO: 01 

FOTO: RENATA DE BRITO
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Esses instrumentos não precisam, obrigatoriamente, ter previsão no Plano Diretor e alguns, inclusive, são de aplicação automática. Mas, como 
são importantes para o desenvolvimento urbano é recomendável que também sejam discutidos e incluídos no Plano Diretor.

2° Não obrigatórios 

O Plano Diretor tem alguns instrumentos que são mecanismos legais para facilitar sua aplicação. Eles estão divididos entre
 obrigatórios (nº 01) e não obrigatórios (nº 02). Nesta página, conheça um pouco mais sobre como funcionam os recursos nº 02:

????

É o estudo que avalia se a implantação de um empreendimento ou 
uma atividade em determinado local é adequada, avaliando seus 

efeitos positivos e negativos. Ele deve observar, no mínimo, as seguintes 
questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e co-
munitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração 

de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, 
paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Garante o direito à moradia aos segmentos sociais que vivem em

 favelas, cortiços, prédios ocupados e loteamentos irregulares, podendo ser 
aplicado de forma individual ou coletiva. É o direito de concessão do título 

de propriedade de um imóvel urbano ao ocupante do mesmo, desde que o 
imóvel tenha até 250 m², esteja ocupado para fins de moradia própria ou de 

sua família, o ocupante não possua outro imóvel e a ocupação não tenha 
sido contestada judicialmente por cinco anos consecutivos, no mínimo.

Usucapião Especial de Imóvel Urbano 

A regularização da posse ganha este nome quando o terreno ou imóvel 
ocupado é público. Está regulamentado pela Medida Provisória 2.220/2001.

 O morador precisa pedir a concessão de uso do imóvel ao órgão público que é 
o dono oficial. Se, depois de um ano, o órgão não houver regularizado a posse 

do terreno para os moradores, eles podem lutar por ela na Justiça comum. 

Concessão de Uso
 Especial para fins de Moradia 

Fonte: Cartilha “A Cidade que Queremos” - Ministério das Cidades

As Zonas ou Áreas de Especial Interesse Social são destinadas a abrigar moradia popular, com boa infraestrutura. Podem abranger tanto áreas já utilizadas 
para moradia (favelas, loteamentos irregulares, imóveis ocupados), viabilizando a execução de obras de infraestrutura e de melhorias habitacionais e a regular-

ização dos terrenos e imóveis, como áreas, terrenos e prédios vazios ou subutilizados, destinando-os para a implantação de programasde moradia popular.

ZEIS (ou AEIS)

É o direito que o proprietário pode conceder a um interessado de utilizar o solo, 
subsolo ou espaço aéreo do terreno, por tempo determinado ou indeterminado, 

mediante escritura pública registrada em cartório de registro de imóveis. 

Direito de Superfície

As Áreas de Especial Interesse Ambiental são 
destinadas a preservar terras com cobertura vegetal, 

próximas a rios, nascentes e represas, que não
 devem ser ocupadas. 

AEIA

As Áreas de Especial Interesse Cultural 
são destinadas à preservação do patrimônio histórico, 

arquitetônico e artístico da cidade.

AEIC

Plano diretor
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Estudantes aprendem sobre importância da vegetação

Alunos fazem plantio de
mudas de aroeira salsa

MEIO AMBIENTE

Uma turminha animada de cerca de 20 alunos da EM Giusfredo
 Santini esteve na tarde da última quinta-feira (31) no Viveiro de Plantas ‘Seo Léo’.

A aula diferente conscientizou as crianças sobre a importância da cobertura 
vegetal, participando da atividade ‘Caixinha de Erosão’. Os estudantes assistiram 
a uma simulação: duas caixinhas possuem terra, uma é vegetada, outra não. Com 
um regador, as crianças simulam a chuva, com a água sendo transportada até um 

potinho. A caixa vegetada segura a erosão e a água sai muito mais limpa 

por causa das raízes, enquanto que na caixa 
sem vegetação a água sai com muito mais terra. A ideia é

 reforçar e explicar a importância da cobertura vegetal para prevenir o 
assoreamento de matas ciliares nas cabeças de morro. 709 alunos de 23 turmas 
já passaram pela atividade, que é voltada para aprendizes do 1º ano do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal. Cerca de 100 participarão nos próximos dias. 

Escolas particulares podem participar da atividade, entrando em contato
 com o Viveiro pelo telefone (13) 3317-4599.

As calçadas do Município estão ganhando 
um colorido a mais. Isso porque a Prefeitura de 
Bertioga, por meio da Secretaria de Meio Ambiente 
está incentivando os alunos da rede municipal 
e particular a fazer o plantio de mudas da mata 
atlântica para arborização urbana. Na manhã desta 
quarta (30), foi à vez dos estudantes do 6º ano - da 
Escola Viver Aprendendo, plantarem seis mudas das 
espécies de aroeira salsa, nas calçadas da Rua Elias 
Nehme - no Centro. Antes, os alunos participaram 
de uma palestra educativa no Viveiro de Plantas 
‘Seo’ Leo, onde os técnicos da Secretaria abordaram 
temas sobre arborização urbana e também sobre 
os benefícios que as plantas oferecem para a     
qualidade de vida da população.  
De acordo com a coordenadora de Educação 
Ambiental, Mylene Lyra, o projeto de arborização vem 
sendo realizado nas calçadas das ruas que já foram 
pavimentadas pela Prefeitura. “É importante salientar 
que as mudas não prejudicam a acessibilidade nas 
calçadas e vão oferecer bem-estar para aqueles que 
transitam no local, devido às sombras que serão 
oferecidas no futuro”, disse. As escolas interessadas 
em participar da iniciativa devem solicitar as mudas 
no Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo, que está localizado na 
Rua Manoel Gajo, no Centro (antigo Parque Estoril).
 O telefone é o (13) 3317-4599.

Com o objetivo de retirar armadilhas ilegais
 espalhadas pelas matas, a Diretoria de Operações 

Ambientais e a Coordenadoria de Educação Ambiental 
realizaram uma ação de fiscalização em uma trilha no Morro 

dos Vergaras, antes da ponte do Rio Itapanhaú. Foram 
retiradas quatro armadilhas que serviriam para capturar 

roedores e um trepeiro de madeira, que é uma tábua colocada 
pelos caçadores entre duas árvores para atirar nos animais 

quando estão comendo as iscas. É importante que as pessoas 
não ajam por conta própria e quem tiver denúncias sobre 

essas atividades ilegais pode ligar no DOA. 
O telefone é (13) 3317-7073.

FOTO: GUILHERME TAVERNEZI

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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EVENTOS

Fundo Social de Solidariedade homenageia
aniversariantes do mês da Melhor Idade

O evento também contou com a presença de convidados                          

Em clima de festa e muita diversão, o Fundo Social de Solidariedade
 (FSS) da Prefeitura de Bertioga realizou na tarde desta quarta-feira, 30, uma festa

 para os idosos que desenvolvem atividades no local e/ou no Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) que aniversariaram nos meses de julho e agosto. O evento, dirigido pela presidente do 
FSS, contou com a presença de um grande público da Terceira Idade e demais convidados. 

Um momento de confraternização, com música de todos os gêneros, dança de salão, 
salgados, doces e sucos, além do tradicional bolo de aniversário, que promoveu a alegria

 dos participantes. Para a presidente do Fundo Social a festa é mais uma
 oportunidade para valorizar

 os idosos de Bertioga. “Estamos felizes, cumprindo a nossa missão, uma
 valorização justa e merecida ao grande público da Melhor Idade da nossa Cidade”, citou.

Edith da Paz Correia Landin, uma das aniversariantes homenageadas, apreciou
 o evento, que classificou como um agradável ponto de encontro. “Aqui podemos conversar,

 nos divertir, dançar, fazer novos amigos. Isso tudo é muito bom”, acrescentou.
Já para Joaquim Iyeiri, aniversariante e um dos representantes de Bertioga no JORI deste 
ano, a comemoração é uma integração, algo importante para os idosos. “É sempre bom 

para todos nós, gratificante. Essa festa nunca pode acabar”, finalizou. A comemoração do 
“Aniversariante do Mês” homenageou 35 idosos, sendo que muitos participam de 

atividades do FSS e programações no CCI.

Tênis de mesa consegue bons
resultados no Circuito Baixada Santista
A equipe de tênis de mesa de Bertioga 
provou novamente ser uma das mais 
fortes da região. Os competidores da 
Cidade participaram da 5ª etapa do 
Circuito Baixada Santista de Tênis de 
Mesa, que aconteceu no último dia 
26, no Clube de Regatas Saldanha 
da Gama, em Santos e trouxeram 

medalhas para o Município. O evento 
reuniu mais de 300 atletas da Baixada 

Santista. 
Michael Rosário foi o campeão da 
categoria mirim, Diomário Souza 
ficou com o 1º lugar no infantil e 

Sebastião Pereira no juvenil. Victor Alfeu 
conquistou o terceiro na juvenil e Isaque 

Souza, em quarto, na mirim. 
Com esses resultados, Sebastião Pereira 
e Diomário Souza seguem na liderança 

do Circuito, que ainda terá mais três 
etapas até o final do ano. Serão definidos 
os melhores do ano em cada categoria.

A Cidade irá sediar a 3ª etapa do Circuito 
Bertioga de Tênis de Mesa no dia 24 de 

setembro, a partir das 8h30, no Centro de 
Treinamento da modalidade que fica na 
Prefeitura, Rua Luiz Pereira de Campos, 
901, Centro. Quem quiser se inscrever é 

só preencher a ficha de segunda a sexta, 
das 9 às 12 horas ou das 13 às 17 horas, no 

Ginásio de Esportes, 
que fica na Rua Henrique Montez, 

sem número, Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIEGO BACHIÉGA
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CONSELHO TUTELAR
ESCALA DE PLANTÃO DO MÊS DE SETEMBRO

BERTPREV

COMUNICADO Nº 42/17 – BERTPREV
RECADASTRAMENTO DE ATIVOS - ATENÇÃO 

Como divulgamos no Boletim Oficial anteriormente, estamos 
realizando o recadastramento dos ativos admitidos até 2.015 à 
distância, com envio de e-mail, com a ficha cadastral anexada, dirigido 
ao endereço eletrônico cadastrado pelo servidor aqui no BERTPREV, 
distribuído segundo cronograma ali contido, nos dias 29 e 30/06/2017 
foram enviados e-mails para os servidores a se recadastrarem no mês 
de JULHO, 27 e 28/07/2017 para os servidores a se recadastrarem 
no mês de AGOSTO e 17 e 18/08/2017 para os servidores a se 
recadastrarem no mês de SETEMBRO.

Fazemos uso do presente para solicitarmos o comparecimento 
dos segurados abaixo listados, a COMPARECEREM no BERTPREV 
ou o envio da ficha cadastral por email, para se recadastrarem 
impreterivelmente até o dia 30/09/2017 (lista – data base 30/08/2017).

Como reiteradamente estamos publ icando, um bom 
recadastramento é essencial para os cálculos anuais feitos pelo 
Atuário, objetivando chegar no custo exato do Plano de Previdência.

 Destacamos ainda que o recadastramento é um procedimento 
legal e obrigatório e o não cumprimento poderá acarretar 
sanções aos servidores, conforme determina o § 3º do art.18 da 
LC 095/13.

Bertioga, 30 de agosto de 2.017.

Alexandre Hope Herrera     Rejane Westin da Silveira Guimarães
Presidente                                       Coordenadora Jurídico-Previdenciária

SERVIDORES QUE NÃO RESPONDERAM O EMAIL DE 
RECADASTRAMENTO, FAVOR RESPONDER:
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PORTARIA Nº 37/17 – BERTPREV.

ALEXANDRE HOPE HERRERA, Presidente do BERTPREV, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em 
especial os artigos 111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA 
SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-Previdenciária, 
considerando o que ficou decidido no processo administrativo 
nº 144/2017 – BERTPREV, tendo como objeto a concessão 
de aposentadoria por tempo de contribuição, e todos os atos 
devidamente cumpridos e observados,

Concedem aposentadoria por tempo de contribuição, 
com proventos integrais, à srª MARIA DA GRAÇA MARIANO, 
portadora da Cédula de Identidade RG e CPF insertos em seu 
respectivo prontuário funcional, servidora pública da Prefeitura 
do Município de Bertioga, Registro funcional 599, Escriturária, 
nível 6GIII, fundamentado no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03 c/c artigo 2º da Emenda Constitucional 47/05 e artigos 
147, 151 e 153, I da LC 95/13 (paridade); com os direitos e 
vantagens previstos nos artigos 2º, I da LC 79/11; (vencimento 
padrão); artigos 56, inciso I (adicional de nível superior 5%) e 
57 (anuênio)  da Lei Municipal 129/95, artigo 1º da LC 90/12 
(sexta-parte) e artigo 151 da LC 95/13, utilizados para fins de 
cálculo de proventos, nos termos do artigo 81 (contribuição 
previdenciária) da LC 95/13, entrando em vigor a partir de 02 
de setembro de 2017.

Bertioga, 31 de agosto de 2017.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente Interino do BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

PORTARIA Nº 35/17 - BERTPREV

ALEXANDRE HOPE HERRERA, Presidente do BERTPREV, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em 
especial os artigos 111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA 
SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-Previdenciária, 
considerando o que ficou decidido no processo administrativo 
nº 139/2017 – BERTPREV, tendo como objeto a concessão 
de aposentadoria por tempo de contribuição, e todos os atos 
devidamente cumpridos e observados,

Concedem aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, à srª TANIA MARA PEREIRA CAMPOS 
SOARES DE NOVAES, portadora da Cédula de Identidade RG 
e CPF insertos em seu respectivo prontuário funcional, servidora 
pública da Prefeitura do Município de Bertioga, Registro funcional 
319, Oficial de Administração, nível 7iVI, fundamentado no artigo 
6º da Emenda Constitucional 41/03 c/c artigo 2º da Emenda 
Constitucional 47/05 e artigos 147, 151 e 153, I da LC 95/13 
(paridade); com os direitos e vantagens previstos nos artigos 2º, 
I da LC 79/11; (vencimento padrão); artigos 56, inciso I (adicional 
de nível superior 5%) e 57 (anuênio)  da Lei Municipal 129/95, 
artigo 1º da LC 90/12 (sexta-parte), decisão administrativa/ 
sentença judicial transitada em julgado (gratificação de nível 
superior 15%) e artigo 151 da LC 95/13, utilizados para fins 
de cálculo de proventos, nos termos do artigo 81 (contribuição 
previdenciária) da LC 95/13, entrando em vigor a partir de 02 de 
setembro de 2017.

Bertioga, 31 de agosto de 2017.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
   Presidente do BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

PORTARIA Nº 36/17 - BERTPREV

ALEXANDRE HOPE HERRERA, Presidente do BERTPREV, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em 
especial os artigos 111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA 
SILVEIRA GUIMARÃES, Coordenadora Jurídico-Previdenciária, 
considerando o que ficou decidido no processo administrativo 
nº 150/2017 – BERTPREV, tendo como objeto a concessão 
de aposentadoria por tempo de contribuição, e todos os atos 
devidamente cumpridos e observados,

Concedem aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, à srª MARIA DE LOURDES PEREIRA DA 
SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG e CPF insertos 
em seu respectivo prontuário funcional, servidora pública da 
Prefeitura do Município de Bertioga, Registro funcional 705, 
Ajudante Geral, nível 1GIII, fundamentado no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 c/c artigo 2º da Emenda Constitucional 47/05 
e artigos 147, 151 e 153, I da LC 95/13 (paridade); com os direitos 
e vantagens previstos nos artigos 2º, I da LC 79/11; (vencimento 

PORTARIA Nº38/17 – BERTPREV.
ALEXANDRE HOPE HERRERA, Presidente do BERTPREV, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial os artigos 
111, VI da LC 95/13 e REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES, 
Coordenadora Jurídico-Previdenciária, considerando o que ficou 
decidido no processo administrativo nº 172/2017 – BERTPREV, tendo 
como objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, 
e todos os atos devidamente cumpridos e observados,

Concedem aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, ao sr NELSON ANTONIO PORTERO JUNIOR, 
portador da Cédula de Identidade RG e CPF insertos em seu respectivo 
prontuário funcional, servidor público da Prefeitura do Município de 
Bertioga, Registro funcional 594, desenhista projetista, nível 8 HV, 
fundamentado no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 c/c 
artigo 2º da Emenda Constitucional 47/05 e artigos 147, 151 e 153, 
I da LC 95/13 (paridade); com os direitos e vantagens previstos nos 
artigos 2º, I da LC 79/11; (vencimento padrão); artigos 56, I e II (nível 
superior e pós graduação)  e artigo 57 (anuênio)  da Lei Municipal 
129/95, e artigo 1º da LC 90/12 (sexta-parte),  artigo 151 da LC 95/13, 
utilizados para fins de cálculo de proventos, nos termos do artigo 81 
(contribuição previdenciária) da LC 95/13, entrando em vigor a partir 
de 02 de setembro de 2017.

Bertioga, 31 de agosto de 2017.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente Interino do BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

EDITAL Nº 12/17 - BERTPREV

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV.

Contratado: SIDNEI C. A. PUBLICIDADE ME.

Processo administrativo: 075/10 – BERTPREV.

Assinatura: 28/08/2017.

Objeto: Prestação de serviço relacionado às atividades de 
hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.br na internet.

Valor: R$ 54,72.

Finalidade do edital: prorrogação contratual, por mais 12 meses, 
conforme previsão contida na Cláusula Sétima, a contar de 04/09/17.

Bertioga, 28 de agosto de 2017.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE

padrão); artigo 57 (anuênio)  da Lei Municipal 129/95, artigo 1º da 
LC 90/12 (sexta-parte) e artigo 151 da LC 95/13, utilizados para 
fins de cálculo de proventos, nos termos do artigo 81 (contribuição 
previdenciária) da LC 95/13, entrando em vigor a partir de 02 de 
setembro de 2017.

Bertioga, 31 de agosto de 2017.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente Interino do BERTPREV

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
Coordenadora Jurídico-Previdenciária
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As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n° 1266 DE 26 DE AGOSTO DE 2017 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios
de Bertioga da quantia de R$ 3.749.971,41 (três milhões e setecentos e quarenta e nove mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), correspondentes aos valores de PARC. DE APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 
ATUARIAL devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 12/2016 a 12/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Bertioga confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR 
de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO
O montante de R$ 3.749.971,41 (três milhões e setecentos e quarenta e nove mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 62.499,52 (sessenta e dois mil 
e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 62.499,52 (sessenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), vencerá em 30/09/2017 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o 
DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios 
de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros 
legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei n° 1266 DE 26 DE AGOSTO DE 2017.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento 
da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior 
ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do 
termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) restações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 
354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE
O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação. Cláusula Sétima - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro  de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. Bertioga - SP / 30/08/2017

Prefeitura Municipal de Bertioga
 CAIO ARIAS MATHEUS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA 
ALEXANDRE HOPE HERRERA

_____________________________

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 248.409.938-07                                                                                         
RG: 19.565.804

____________________________

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES DE GODOI
COORDENADORA JURÍDICO PREVIDENCIÁRIA
CPF: 030.219.036-81
RG: 54.739.746-X

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01031/2017)
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ATOS DO LEGISLATIVO

CONSELHOS MUNICIPAIS

Edital n.º 019/2017 
Extrato Aditivo Contratual 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bertioga. PROCESSO: 
179/15.    CONTRATADA: PLANO DE SAÚDE ANA COSTA 
LTDA.. OBJETO: Prestação de serviços de Plano Privado de 
Assistência à Saúde Coletivo Empresarial – Prorroga e Reajusta 
o CA 026/15. Valor: R$ 42.077,94 (com acréscimo da correção 
anual pelo IPCA-IBGE). CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 
017/2017. ASSINATURA: 28/08/2017. VIGÊNCIA: 01/09/2017 
à 31/08/2019.

Bertioga, 30/08/2017

VER. NEY VAZ PINTO LYRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

ATOS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

PROCESSOS DISTRIBUIDOS 2017 – PUBLICAÇÕES 
SESSÃO DO DIA 16.08.2017

Processo nº. 7585/14: A Diretoria de Abastecimento – DECISÃO: 
Deferido por 10 votos a zero.

PROCESSOS DISTRIBUIDOS 2017 – PUBLICAÇÕES 
SESSÃO DO DIA 16.08.2017

Processo nº. 2997/14: A Secretaria de Meio Ambiente – 
DECISÃO: Deferido por 10 votos a zero.

Amaury Fernando Tavares
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Bertioga 
CONVOCA os conselheiros titulares ou suplentes e comunidade 
interessada em geral para Reunião Ordinária nesta segunda-
feira, dia 04 de setembro de 2017, às 09 horas, no Casa dos 
Conselhos Dr. Walter José de Santana, que fica na Rua Luiz 
Pereira de Campos, 1.117 – Centro. 

Pauta:
Abertura
Correspondência recebida
Correspondência enviada
Eleição de vice-presidente
Atualização sobre a programação da Semana do Idoso
Informações sobre o Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal 
do Idoso
Assuntos Gerais
Leitura e aprovação da ata
Próxima reunião: 02 de outubro de 2017

Walter Olencar Alves
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Bertioga

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Bertioga (CMAS) CONVOCA os conselheiros titulares ou 
suplentes e comunidade interessada em geral para Reunião 
Ordinária nesta terça-feira, dia 05 de setembro de 2017, às 14 
horas, no Casa dos Conselhos Dr. Walter José de Santana, que 
fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro. 

Pauta:
Prestação de contas do Recurso Federal;
Leitura e aprovação da ata anterior;
Assuntos gerais.

Keila Seidel de Almeida Hartung Vallongo 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA para a reunião Ordinária e julgamento 
de processos, a ser realizada quarta-feira no dia 06 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 dos Processos/Relatores; 51.023/85 – José 

Pereira; 52.1263/87 e 17.985/97 – Tatiane Carvalho; 2074/95 – 
Claudio Nogueira; 6635/15 – Rita de Cássia.

Assuntos Gerais

Amaury Fernando Tavares
Presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga

CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho de Alimentação Escolar, no uso 

de suas atribuições, convoca seus respectivos membros e 
convida cidadãos para a Reunião Ordinária, conforme calendário 
aprovado, a ser realizada no dia 4 de setembro de 2017, às 14 
horas, na Casa dos Conselhos Municipais, situada na Rua Luiz 
Pereira de Campos, 1.117 - Centro.

Pauta:
 Leitura e aprovação atas de reuniões anteriores;
Pendencias:
Atendimento regimental do CAE nas inspeções da merenda 

escolar;
Aprovação pleito Vigilância Sanitária de participação nos 

trabalhos CAE; 
Apresentação de Relatórios de Inspeção Sanitária realizadas 

nas unidades de ensino deste município e das providencias 
tomadas pela Secretaria de Educação;

Apresentação Prestação de Contas 2016 para aprovação. 
Assuntos Gerais.

Udo Stellfeld
Presidente

AETUB

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 representado por sua Presidente, Bruna Fernanda 
Cordiolli.

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 
SEGUNDA LISTA DE ESPERA DO 2º SEMESTRE / 2017 

SANTOS / NOITE

ATENÇÃO PARA A TERCEIRA CHAMADA DOS 
CANDIDATOS CONVOCADOS 2ºSEM/2017

CONVOCADOS – SANTOS / NOITE

ATENÇÃO CONVOCADOS
O prazo para os candidatos CONVOCADOS comparecerem à Sede 

da AETUB, localizada na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, sl 04,  Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 é de 04/09/2017 à 06/09/2017. 
OS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECEM NESTAS DATAS SERÃO 
AUTOMATICAMENTE EXCLUIDOS DA LISTA.

OS CONVOCADOS DEVERÃO COMPARECER A SEDE PARA A 
CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS ABAIXO, PARA QUE SEJA EMITIDO 
O BOLETO DA TAXA ASSOCIATIVA 2ºSEM/2017 NO VALOR DE R$ 290,00 
(DUZENTOS E NOVENTA REAIS).

APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO, O CANDIDATO 
PODERÁ REALIZAR O CADASTRO DE SÓCIO ATIVO.

APRESENTAR CÓPIAS AUTÊNTICADAS EM CÁRTÓRIO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Documentação que deve ser apresentada pelo CANDIDATO e MEMBROS 
do grupo familiar:

- RG.
- CPF.
- Comprovante de residência no nome do candidato ou responsável.
- Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes da residência 

de seu grupo familiar.
No caso de renda como AUTÔNOMO, trazer declaração de renda e cópia 

da CARTEIRA DE TRABALHO. (Páginas: foto, identificação, último registro e 
a próxima página em branco).

No caso de renda como ASSALARIADO, trazer último holerite. 
No caso de desemprego trazer cópia da CARTEIRA DE TRABALHO. 

(Páginas: foto, identificação, último registro e a próxima página em branco).
Maiores de 16 anos deverão apresentar a CARTEIRA DE TRABALHO. 

(Páginas: foto, identificação, último registro e a próxima página em branco).
- Comprovante de matrícula 2º Semestre 2017.
- Título de Eleitor (MAIORES DE 18 ANOS, CASO NÃO TENHA O TÍTULO 

DE ELEITOR É NECESSÁRIO EMITIR E TRAZER A CÓPIA DO PROTOCOLO 
DE SOLICITAÇÃO DO TÍTULO AUTÊNTICADA EM CARTÓRIO).

- Comprovante da última eleição. (Na ausência dos comprovantes poderá 
emitir a CERTIDÃO de QUITAÇÃO ELEITORAL no site: http://www.tse.jus.br/
eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).

- 2x FOTOS RECENTES 3X4.
OBS: Na ausência de quaisquer documentos citados acima não será 

possível realizar o cadastro.
Horário de Atendimento será das 8H AS 15H30.

Processo n° 04/2017, 30 de agosto de 2017.
BRUNA FERNANDA CORDIOLLI, presidente da AETUB, no 

uso de suas atribuições e, nos autos do processo administrativo n. 
04/2017 decide:

Foi apresentado requerimento e instaurado Processo Administrativo 
Disciplinar em face de D. L. A. DA S. e N. S. C. para apurar denúncia 
efetuada por escrito, por suposta infração aos  Arts. 6º alínea G, Art 
24 incisos  I e VIII do Estatuto Social.

Devidamente notificadas, as denunciadas apresentaram resposta, 
confessando a prática das infrações contidas no Art. 24 inciso VIII.

Para corroborar, mesmo que não notificada como testemunha, 
houve manifestação da Sra. V. Q. também confessando a prática 
das infrações.

Diante do exposto, decido pela aplicação de pena de advertência, 
nos termos do art. 24 inciso VIII, devendo ser anotado no histórico 
das associadas.

Publique-se.

Bruna Fernanda Cordiolli
PRESIDENTE
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Edital do Resultado do 7º Processo Seletivo de Aprendizes 
para o Instituto CAMPB

O presidente do Instituto CAMPB, o Sr. José Martins Filho, no uso 
de suas atribuições, vem informar os classificados no 7º Processo 
Seletivo / 2017, em cadastro reserva para ingresso no Instituto 
CAMPB, conforme o edital 001, publicado em nosso site e no 
Boletim Oficial do Município em 05 de agosto de 2017, com fins 
exclusivos de garantir a execução dos programas e serviços da 
Aprendizagem, em consonância com o Capítulo IV do Título III 
do Decreto Lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho, 
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Trabalho do 
Menor e com o Decreto nº. 5.598/2005, que regulamentou o 
referido Capítulo da C.L.T. 
A lista completa de classificados estará afixada para consulta no 
mural do Instituto CAMPB e no site do Instituto CAMPB (www.
institutocampb.org), a partir do dia 02 de setembro de 2017, 
localizado na Rua Rafael Costábile, nº 719, Vila Itapanhaú, 
Bertioga – SP, no horário de funcionamento de segunda a sexta-
feira das 08:00hs às 17:00hs. Os resultados não serão divulgados 
telefonicamente, consta a lista completa dos classificados no 
anexo I deste edital.

ENTREVISTA OBRIGATÓRIA

Os candidatos aprovados em cadastro reserva obrigatoriamente 
passarão por entrevista com os Recursos Humanos. O candidato 
menos de idade deverá comparecer com o pai, mãe e/ou 
responsável.
O candidato será desclassificado caso:
• Não compareça com o responsável na data e horário agendados 
pelo Instituto CAMPB.
• Não consiga assumir a vaga ao candidato designada, seja por 
quaisquer motivos. 
A entrevista obrigatória contribuirá para o planejamento de ações 
do curso de formação, não é classificatório, o candidato já estará 
aprovado e só será desclassificado se não comparecer com o 
seu responsável na data e horário agendado.

QUESTÕES CANCELADAS

O Instituto CAMPB, em virtude de erro gráfico, cancela do 7º 
Processo Seletivo, a questão de numero 21 (vinte e um) das 
provas 3 e 4.

AGRADECIMENTOS

O Instituto CAMPB, agradece a todos voluntários, que 
colaboraram com a elaboração e execução deste 7º Processo 
Seletivo.

CURSO

O aprendiz desenvolverá as atividades teóricas no Instituto 
CAMPB, e as práticas nas empresas parceiras/contratantes, 
com carga horária a ser definida pelo Catálogo Nacional de 
Aprendizagem Profissional, e em acordo entre as partes 
envolvidas, sendo que a duração do contrato também é definida 
pelo Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional – CONAP, 
operacionalizado e sistematizado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, e varia de acordo com o arco ocupacional.

José Martins Filho
Presidente

Anexo – I
Aprovados no 7º Processo Seletivo - 2016
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO

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 dos servidores avaliados para a PROMOÇÃO 
HORIZONTAL, referente ao período aquisitivo de julho/2014 a 
julho/17, conforme processo administrativo n. 322/2017.

Matric         Nome do Funcionário                       Admissão
2709 JOAO PAULO FERNANDES FILHO    31/07/2006
4368 VERONICA VIRGILINA SILVA                   05/07/2010

Bertioga, 27 de julho de 2017.
Cleide Alves da Silva

Valdenice Siqueira dos Santos
Fernanda Siqueira dos Santos

Comissão de Promoções

NOTIFICAÇÃO – 023/17- COAL(SEAL).

CONFORME A LEI Nº324/98, ART.142, § 2º, ALÍNEAS “a” e 
“b”; FORAM LANÇADAS AS SEGUINTES GUIAS; SUJEITAS 
A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, APÓS O VENCIMENTO 
DE 30 DIAS (LEI 316/98, ART.9º, §2º); REFERENTES AOS 
PROCESSOS Nºs: 5721/09-11650/15 LUIZA JUSTINO DE 
LIMA – R$ 770,06 – VENC.18/09/17; 3599/95-11043/15 MARIA 
YAMANAKA – R$ 2.025,07 – VENC.21/09/17;  50651/82-
9984/15 WILSON LUIZ PAULINO DA SILVA – R$ 5.096,16 
– VENC.28/09/17; 6233/01-11319/15 CARLOS ALBERTO 
PASCHOAL – R$ 2.086,34 – VENC.28/09/17; 3286/08-
11199/15 SIDNEI LOURENÇO SILVA JUNIOR – R$ 1.274,64 – 
VENC.29/09/17; JOSEFA SEVERINA DE SANTANA PINTO – R$ 
1.432,87 – VENC.29/09/17;  

VANDERLEI POLETTO-Reg.393-2
COORDENADOR-COAL

Portaria SE n° 03/2017
A Secretária de Educação Rossana Aguilera Garcia Barbosa, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE:
Art. 1º - HOMOLOGAR à vista do Parecer da Diretoria de Gestão 
Pedagógica e Supervisão de Ensino, os Adendos/2017 aos 
Planos de Gestão Quadrienais vigentes das Unidades Escolares.
1) EM José Carlos Buzinaro
2) EM Jardim Vista Linda
3) EM Prof. Miriam de Assis
4) EM Dr. Dino Bueno
5) NEIM Elizabeth Regina Aparecida Garcia
6) C.E.E. Centro de Educação Especializado “Marco Antonio Del 
Corso Rodrigues”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bertioga, 31 de agosto de 2017.
Rossana Aguilera

Secretária de Educação

José Martins Filho
Presidente
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
VISTORIA 2017

EQUIPAMENTO SERÁ VISTORIADO NO PRÓPRIO LOCAL 
DE OPERAÇÃO

A partir deste ano, a VISTORIA dos equipamentos dos 
permissionários ambulantes será feita no próprio ponto de 
comércio facilitando assim o dia-a-dia do ambulante que não mais 
precisará levar seu equipamento até os locais de vistoria como 
no passado, impactando positivamente o bolso do permissionário 
que não arcará com custos de transporte, tempo de deslocamento 
e espera em filas, etc.

A vistoria terá uma duração prevista de 40 (quarenta) dias 
começando no dia 12 de Setembro próximo e se estendendo 
até o dia 1º de Dezembro, de 3ª a 6ª feira iniciando as 09:00 
da manhã e encerrando o expediente às 16:00 da tarde (vide 
calendário abaixo).

SETEMBRO

Dias 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29.

OUTUBRO

Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31.

NOVEMBRO

Dias 01, 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 29, e 30.

DEZEMBRO
Dia 01.

 A equipe de fiscalização estará aparelhada com a estrutura 
necessária para a devida vistoria contando com pessoal de apoio 
de outras secretarias de forma a avaliar aspectos sanitários e 
ambientais.
Passado esse prazo, o permissionário que por algum motivo 
esteve ausente quando da passagem da equipe de vistoria no seu 
local de trabalho, terá oportunidade para realizar o procedimento 
que irá acontecer em dias e locais distintos, quais sejam, dia 05-
12 no Mercado de Pescados, dia 06-12 no espaço PRODESAN 
no bairro do Indaiá e no dia 07-12 no Espaço Cidadão de 
Boracéia, iniciando sempre às 09:00 e encerrando às 16:00. 
Nesses casos o permissionário arcará com o ônus de levar seu 
equipamento até um dos três locais definidos.

DATAS DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIAS - DEZEMBRO
Dia 05 – Mercado de Pescados
Dia 06 – PRODESAN Indaiá
Dia 07 – Espaço Cidadão Boracéia
O expediente da Diretoria de Abastecimento atende de segunda à 
sexta-feira das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00, na Rua Luiz 
Pereira de Campos, 901 – Centro. O telefone para informações 
é (13) 3319-8017.

Jackson Pierre Santos
Diretor de Abastecimento

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
AVISO AOS MORADORES

Tendo em vista que a recente mudança da Feira-Livre do Centro 
foi realizada em caráter provisório servindo ainda para uma 
melhor avaliação aos estudos para a efetiva mudança futura 
comprovando, na prática, não ter atingido as melhorias esperadas 
com relação ao fluxo de trânsito do local e imediações (vide 
publicação no BOM 793 de 19-08-2017), a partir do próximo 
dia 15, a feira-livre do centro será novamente realocada, agora 
DA Rua Henrique Montes PARA a AVENIDA 19 DE MAIO NO 

Atenção ex-servidores

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os ex-servidores Josuel Marcolino 
Cabral – reg. 119 e Gideão Rodrigues de Sousa – reg. 5158, a 
comparecerem no Atendimento ao Servidor da Coordenadoria 
de Folha de Pagamento – COFP – no período de 04 a 06 de 
setembro de 2017, das 09 às 11:30 e das 13:00 as 16:00h,  
para regularização de seu plano de saúde Ana Costa junto à 
este órgão público.

Bertioga, 29 de agosto  de 2017.
Cleide Alves da Silva

Coordenadora de Folha de Pagamento

Atenção Servidor

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os servidores Lucas Antônio da Silva  – 
reg. 5303, Edna Paula da Silva – reg. 5084 e Isaura Lourrana 
Bueno de Sousa – reg. 5315 a comparecerem no Atendimento 
ao Servidor da Coordenadoria de Folha de Pagamento – COFP 
– no período de 04 a 06 de setembro de 2017, das 09 às 11:30 
e das 13:00 as 16:00h,  para regularização de seu comprovante 
de residência atualizado em seu nome (com data de emissão 
de até 02 meses)  apresentando o original para conferência, 
conforme sub-item 2.3, letra K, do edital do Processo Seletivo 
02/2014. Vale lembrar que a entrega deste comprovante é uma 
determinação legal, prevista na Lei Complementar Municipal n. 
100, de 06 de fevereiro de 2014, nos termos dos artigos 6º, inciso 
I e 9º. O Agente que descumprir esta determinação ficará sujeito 
às penalidades legais cabíveis.  

Bertioga, 29 de agosto  de 2017.
Cleide Alves da Silva

Coordenadora de Folha de Pagamento

COMUNICADO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

A coordenadora de Vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições, informa que foi lavrado o Auto de Imposição de 
Penalidade nº007/17 de 23 de junho de 2017, em nome de Kalled 
Reda El  Hayek, Processo Administrativo nº1186/2017.

Bertioga, 21 de Agosto de 2.017.

Dra. Marion Sanches Lino Botteon
Coordenadora de Vigilância Sanitária

TRECHO ENTRE A AVENIDA ANCHIETA E A RUA JOÃO 
RAMALHO.
Acreditamos, portanto que o novo local propiciará, de fato, 
excelentes condições de tráfego, maior oferta de vagas de 
estacionamento para os consumidores e ainda uma maior 
facilidade de manobra dos feirantes com seus caminhões.
Informamos ainda que o horário de funcionamento permanece 
o mesmo, isto é, o intervalo de tempo compreendido entre as 
07:00 e 12:30 horas.
O expediente da Diretoria de Abastecimento atende de segunda à 
sexta-feira das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 na Rua Luiz 
Pereira de Campos, 901 – Centro. O telefone para informações 
é (13) 3319-8017.

Jackson Pierre Santos
Diretor de Abastecimento
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LTDA ME (CNPJ: 04.472.129/0001-53) para  o item 10 ao custo 
de R$ 0,77, para  o item 11 ao custo de R$ 0,78, para  o item 12 
ao custo de R$ 0,86, para  o item 13 ao custo de R$ 0,93, para  
o item 14 ao custo de R$ 0,98, para  o item 15 ao custo de R$ 
0,98, para  o item 16 ao custo de R$ 1,15, para  o item 17 ao 
custo de R$ 1,26, para  o item 18 ao custo de R$ 1,40, para  o 
item 21 ao custo de R$ 2,73, para  o item 23 ao custo de R$ 3,50, 
para  o item 24 ao custo de R$ 3,50, para  o item 28 ao custo de 
R$ 3,90, para  o item 34 ao custo de R$ 4,40, para  o item 35 
ao custo de R$ 4,40, para  o item 42 ao custo de R$ 0,58, para  
o item 43 ao custo de R$ 0,60, para  o item 44 ao custo de R$ 
10,90, para  o item 45 ao custo de R$ 795,35, para  o item 48 ao 
custo de R$ 19,00, para  o item 49 ao custo de R$ 3,85 e para  
o item 50 ao custo de R$ 0,63; FABRICIO DE RAMOS & CIA. 
LTDA (CNPJ: 15.725.489/0001-36)  para  o item 08 ao custo de 
R$ 0,97, para  o item 09 ao custo de R$ 1,17, para  o item 19 ao 
custo de R$ 3,80, para  o item 20 ao custo de R$ 3,80, para  o 
item 22 ao custo de R$ 5,20, para  o item 25 ao custo de R$ 5,20, 
para  o item 26 ao custo de R$ 3,80, para  o item 27 ao custo de 
R$ 3,80, para  o item 29 ao custo de R$ 3,80, para  o item 30 ao 
custo de R$ 3,80, para  o item 31 ao custo de R$ 3,80, para  o 
item 32 ao custo de R$ 3,80, para  o item 33 ao custo de R$ 4,40, 
para  o item 40 ao custo de R$ 3,80, para  o item 41 ao custo 
de R$ 3,80 e para  o item 46 ao custo de R$ 3,80. Perfazendo o 
total de R$ 39.974,16 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e 
quatro reais e dezesseis centavos).   .

Bertioga, 30 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 35/2017

PROCESSO Nº 3199/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 
documentação relativa a Pregão Presencial n.º 35/2017.

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal nº 1122/06, 1152/06, e Lei 8666/93 e suas 
posteriores  alterações, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 35/2017, tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM” destinado à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, 
PARA ATENDER OS PACIENTES VIA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
01/2013 – SS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, sagrando-se vencedoras e detentoras das Atas de 
Registro de Preço as empresas: PURA FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME (CNPJ: 07.328.916/0001-14) para o item 
01 ao custo unitário de R$ 0,28, para o item 02 ao custo unitário de 
R$ 6,00, para o item 04 ao custo unitário de R$ 1,23, para o item 
07 ao custo unitário de R$ 2,60, para o item 10 ao custo unitário de 
R$ 23,00, para o item 11 ao custo unitário de R$ 4,90, para o item 
12 ao custo unitário de R$ 20,00, para o item 14 ao custo unitário 
de R$ 9,40, para o item 17 ao custo unitário de R$ 9,90, para o 
item 18 ao custo unitário de R$ 9,00; OLIVEIRA & MATIAZZO – 
FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME 
(CNPJ 04.472.129/0001-53), para o item 03 ao custo unitário de R$ 
2,98, para o item 05 ao custo unitário de R$ 3,47, para o item 06 ao 
custo unitário de R$ 1,20, para o item 08 ao custo unitário de R$ 
54,70, para o item 13 ao custo unitário de R$ 9,10, para o item 15 
ao custo unitário de R$ 0,99, para o item 16 ao custo unitário de R$ 
1,90, para o item 19 ao custo unitário de R$ 11,90, perfazendo o total 
de R$ 19.687,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e sete reais).

Bertioga, 28 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017

PROCESSO Nº 3161/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 

PUBLICAÇÕES DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EXTRATO DE ADITIVO
POR OMISSÃO A 03/04/2017

Proc Nº 8433/2011– V Termo de prorrogação do contrato nº 
65/2012 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bertioga – 
CONTRATADA: Telefonica Brasil S.A (CNPJ nº 02.558.157/0001-
62) - Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de 
telecomunicações nas modalidades de Serviço Telefônico móvel 
pessoal (SMP) que possua tecnologia PTT (PUSH TO TALK) 
por meio de comutação de voz, plano digital pós-pago, a ser 
executado de forma continua, com fornecimento de aparelhos 
telefônicos móveis em regime de comodato e modems USB 
(tecnologia 3G). – Valor Global: 43.105,80 – Prazo: 06 (seis) 
meses - Data vigência.: 05/04/2017 
Proc Nº 7279/2011– VII Termo de prorrogação do contrato nº 
48/2012 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bertioga – 
CONTRATADA: Telefonica Brasil S.A (CNPJ nº 02.558.157/0001-
62) - Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de 
telecomunicações nas modalidades de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC e serviço 0800 nos termos das concessões 
outorgados pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL– Valor Global: r$ 333.741,00 – Prazo: 90 (noventa) 
dias - Data vigência.: 28/07/2017 

Bertioga, 01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

EXTRATO DE ADITIVO
Proc Nº 3028/7 - I Termo de prorrogação de prazo do contrato 
nº 53/2017 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de 
Bertioga – CONTRATADA: GEO BRASILIS CONSULTORIA, 
PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO 
LTDA, CNPJ:04.138.886/0001-95 - Objeto: : Contratação de 
empresa especializada, visando à realização de estudos prévios 
de viabilidade de concessão de gestão do Terminal Rodoviário 
e do Sistema de Transporte Público do Município de Bertioga – 
Prazo: 60 (sessenta) dias - Data ass.: 18/08/2017 a contar de 
20/08/2017 

Bertioga, 01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 47/2017

PROCESSO Nº 4764/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 
documentação relativa a Pregão Presencial n.º 47/2017.

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal nº 1122/06, 1152/06 e 1382/2009, e Lei 8666/93 
e suas posteriores  alterações, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 47/2017, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM” destinado à Registro de Preços 
para eventual aquisição de material hospitalar para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde, sagrando-se vencedoras e 
detentoras das Atas de Registro de Preço as empresas: GPRESS 
MEDICAL EIRELI EPP (CNPJ:17.122.815/0001-46) para o item 
o item 01 ao custo de R$ 1,00,  para o item 02 ao custo de R$ 
1,00, para o item 03 ao custo de R$ 0.97, para o item 04 ao custo 
de R$ 1,00, para o item 05 ao custo de R$ 0,98, para  o item 06 
ao custo de R$ 1,00, para  o item 07 ao custo de R$ 0,94, para  
o item 36 ao custo de R$ 2,44, para  o item 37 ao custo de R$ 
2,44, para  o item 38 ao custo de R$ 2,69, para o item 39 ao 
custo de R$ 2,59, para  o item 47 ao custo de R$ 998,00, para 
o item 51 ao custo de R$ 6,80, para o item 52 ao custo de R$ 
35,44, para  o item 53 ao custo de R$ 35,44, para  o item 54 ao 
custo de R$ 35,44, para  o item 55 ao custo de R$ 35,44, para  
o item 56 ao custo de R$ 35,44 e para  o item 57 ao custo de 
R$ 35,44; OLIVEIRA & MATIAZZO FARM. E LAB. DE MANIP. 

documentação relativa a Pregão Presencial n.º 22/2017.

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 1122/06, 1152/06, e Lei 8666/93 
e suas posteriores  alterações, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 22/2017, tipo 
“MENOR PREÇO DO LOTE” destinado à Aquisição de equipos 
para bomba de infusão com o comodato do equipamento Bomba 
de Infusão, pelo período de 06 meses, conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde, sendo o item adjudicado a empresa M. 
Formigoni Comercial Ltda EPP (CNPJ 63.965.966/0001-83) ao 
custo total de R$ 32.385,00 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta 
e cinco reais).

Bertioga, 28 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 15/2017

PROCESSO Nº 2708/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 
documentação relativa a Pregão Presencial n.º 15/2017.

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 1122/06, 1152/06, e Lei 8666/93 
e suas posteriores  alterações, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 15/2017, 
tipo “MENOR PREÇO DO ITEM” destinado à Contratação de 
empresa especializada em fornecimento de fitas e lancetas 
com fornecimento de glicosímetro por comodato, sendo o item 
adjudicado a empresa Tethi Comércio de Artigos Médicos e 
Ortopédicos Eireli – ME (CNPJ 26.262.981/0001-39) ao custo 
unitário de R$ 1,08, perfazendo o total de  R$ 29.160,00 (vinte 
e nove mil, cento e sessenta reais).

Bertioga, 28 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 33/2017

PROCESSO Nº 6271/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 
documentação relativa a Pregão Presencial n.º 33/2017

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 1122/06, 1152/06, e Lei 8666/93 
e suas posteriores  alterações, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob n.º 33/2017, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM” destinado à Aquisição de insulina 
e outros medicamentos, para atender os pacientes via instrução 
normativa 01/2013-SS, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde, sendo os itens adjudicado as empresas: PURA FÓRMULA 
(CNPJ:07.328.916/0001-14) para o item o item 01 ao custo de 
R$ 0,77,  para o item 06 ao custo de R$ 4,73, para o item 10 
ao custo de R$ 1,25, para o item 16 ao custo de R$ 1,70, para 
o item 17 ao custo de R$ 7,73, para  o item 18 ao custo de R$ 
11,60; OLIVEIRA & MATIAZZO FARM. E LAB. DE MANIP. LTDA 
ME (CNPJ: 04.472.129/0001-53) para  o item 05 ao custo de R$ 
0,74, para  o item 13 ao custo de R$ 0,68, para  o item 21 ao 
custo de R$ 1,75. Perfazendo o total de R$ 2.519,60 (dois mil, 
quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos). Os itens  02, 
03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 14 e 20 restaram fracassados, ficando 
para posterior aquisição.

Bertioga, 01 de setembro de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRENCIA N.° 03/2017

PROCESSO Nº 2709/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto 
nº 2.665 de 02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda 
documentação relativa a Concorrencia  03/2017.

RESOLVO:
Com fundamento no inciso II-c, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
na modalidade Concorrência, sob n.º 03/2017, tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL” destinado à Contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos na especialidade de Ginecologia 
e Obstetrícia, para atendimento no Hospital Municipal de 
Bertioga, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, atendimento 
de urgências e emergência médicas, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS, e ADJUDICO o objeto licitado em favor da 
empresa Associação Plural (CNPJ: 03.126.200/0003-45), com o 
valor mensal de R$ 164.400,00 (cento e sessenta e quatro mil e 
quatrocentos reais) e valor Global de R$ 822.000,00 (oitocentos 
e vinte e dois mil reais)

Bertioga, 31 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/17

PROC. Nº 4770/2017
OBJETO: : Registro de Preços para eventual aquisição de 
medicamentos destinados ao atendimento de demanda do 
Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde.
VALIDADE DE ATA:12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 31/2017

PROCESSO Nº 4763/2017

No uso de minhas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 2.665 de 
02/01/2017,  após examinar minuciosamente toda documentação relativa a Pregão 
Presencial n.º 31/2017.

RESOLVO:
Com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 1122/06, 1152/06, 1.382/09 e Lei 8666/93 e suas posteriores  alterações, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob 
n.º 31/2017, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” destinado à REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS 
AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE, 
sagrando-se vencedoras e detentoras das Atas de Registro de Preço as empresas: 
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) para o item 
01 ao custo unitário de R$ 0,04, para o item 02 ao custo unitário de R$ 0,39, para o 
item 08 ao custo unitário de R$ 0,03, para o item 23 ao custo unitário de R$ 0,02, 
para o item 42 ao custo unitário de R$ 0,44, para o item 44 ao custo unitário de R$ 
0,44, para o item 47 ao custo unitário de R$ 0,25, para o item 59 ao custo unitário 
de R$ 0,12 (COTA PRINCIPAL); COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 
(CNPJ 67.729.178/0001-49) para o item 03 ao custo unitário de R$ 0,07, para o 
item 04 ao custo unitário de R$ 0,03, para o  item 05 ao custo unitário de R$ 0,03, 
para o  item 18 ao custo unitário de R$ 0,55, para o  item 21 ao custo unitário de 
R$ 0,42, para o  item 30 ao custo unitário de R$ 0,35, para o  item 39 ao custo 
unitário de R$ 0,08, para o  item 57 ao custo unitário de R$ 0,89 (COTA PRINCIPAL); 
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 
03.652.030/0001-70) para o  item 06  ao custo unitário de R$  0,03,  para o item 
09  ao custo unitário de R$ 0,17, para o item 11 ao custo unitário de R$ 0,02, para 
o item 12 ao custo unitário de R$ 0,50, para o item 14 ao custo unitário de R$ 0,02 
para o item 19 ao custo unitário de R$ 0,03, para o item 25  ao custo unitário de R$  
0,03, para o item 27 ao custo unitário de R$ 0,03, para o item 70 ao custo unitário 
de R$ 0,45, para o item 77  ao custo unitário de R$  0,40 (COTA PRINCIPAL); NDS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 11.034.934/0001-60), para o item 
07 ao custo unitário de R$  0,03, para o item 15 ao custo unitário de R$ 0,13 para o 
item 16 ao custo unitário de R$ 0,13, para o item 22 ao custo unitário de R$  0,02, 
para o item 26 ao custo unitário de R$  0,18, para o item 56 ao custo unitário de R$ 
0,11, para o item 61  ao custo unitário de R$ 0,14, para o item 62 ao custo unitário 
de R$  0,39, para o item 72 ao custo unitário de R$  12,00 (COTA PRINCIPAL); 
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
(CNPJ04.027.894/0003-26), para o item 10 ao custo unitário de R$ 0,19, para o 
item 29 ao custo unitário de R$ 0,26, para o item 41 ao custo unitário de R$ 0,10, 
para o item 50 ao custo unitário de R$ 0,07, para o item 51 ao custo unitário de R$ 
0,14, para o item 52  ao custo unitário de R$ 0,06, para o item 53 ao custo unitário 
de R$ 0,32, para o item  54 ao custo unitário de R$ 0,06, para o item 55 ao custo 
unitário de R$ 0,09 (COTA PRINCIPAL), PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS (CNPJ 81.706.251/0001-98), para o item 13 ao custo unitário de 
R$ 0,05, para o item 17 ao custo unitário de R$ 0,04, para o item  58 ao custo 
unitário de R$ 0,07,  (COTA PRINCIPAL), ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.192.829/0001-08), para o 
item 20 ao custo unitário de R$ 0,19, para o item 32 ao custo unitário de R$ 0,10, 
para o item 33 ao custo unitário de R$  0,10, para o item 46 ao custo unitário de 
R$ 0,15 (COTA PRINCIPAL), DROGAFORTE (CNPJ 08.778.201/0001-26), para 
o item 24 ao custo unitário de R$ 0,05, para o item  36 ao custo unitário de R$ 
0,05 (COTA PRINCIPAL), INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS (CNPJ 
12.889.035/0001-02), para o item 28 ao custo unitário de R$ 0,12, para o item 31  
ao custo unitário de R$  0,04, para o item 35 ao custo unitário de R$ 0,07, para o 
item 60 ao custo unitário de R$ 0,26, para o item  79 ao custo unitário de R$  0,17 
(COTA PRINCIPAL), CIRURGICA SÃO JOSÉ (CNPJ 55.309.074/0001-04), para 
o item 40 ao custo unitário de R$ 0,12, para o item 65 ao custo unitário de R$ 
0,15, para o item 68 ao custo unitário de R$ 0,16, para o item 74 ao custo unitário 
de R$ 16,50 (COTA PRINCIPAL), AGLON COMERCIO E REPRESNATAÇÕES 
LTDA (CNPJ 65.817.900/0001-71), para o item 48 ao custo unitário de R$ 1,07, 
para o item 49 ao custo unitário de R$ 0,83 (COTA PRINCIPAL), PURA FÓRMULA 
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO (CNPJ  07.328.916/0001-14), para o item 78 ao 
custo unitário de R$  1,73 (COTA PRINCIPAL, para o item 34 ao custo unitário 
de R$ 2,10, para o item 43 ao custo unitário de R$ 5,45 (COTA RESERVADA) 
OLIVEIRA & MATIAZZO – FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO 
LTDA-ME (CNPJ 04.472.129/0001-53), para o item 38 ao custo unitário de R$ 0,71 
(COTA RESERVADA), perfazendo o total de R$ 2.101.307,15 (dois milhões, cento 
e um mil, trezentos e sete reais e quinze centavos). Quanto os itens 37, 45, 63, 64, 
66, 67, 69, 71, 73, 75 e 76, restaram Desertos ficando para posterior aquisição.

Bertioga, 31 de agosto de 2017
DR. JURANDYR JOSE TEIXEIRA DAS NEVES

Secretario de Saúde

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/17

PROC. Nº 2795/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para 
atender as necessidades das unidades administrativas da Prefeitura de Bertioga, 
com exceção a Secretaria de Educação, conforme solicitado pela Secretaria de 
Administração.
VALIDADE DE ATA:12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2017

Bertioga , 14 de agosto de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves
Secretário de Saúde
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Bertioga, 22 de agosto de 2017. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretario de Administração e Finanças LEIS

LEI N. 1.268, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional 
Especial no orçamento da Câmara Municipal de Bertioga no 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Autor: Caio Matheus – Prefeito do Município

Eng.º CAIO MATHEUS, Prefeito do Município de Bertioga:

Art. 2º As despesas com a abertura do Crédito Adicional 
Especial de que trata o artigo 1º desta Lei serão cobertas com 
recursos oriundos da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

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

Bertioga, 31 de agosto de 2017. (PA n. 2569/16-3)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

LEI N. 1.267, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional 
Especial no orçamento no valor de R$ 180.000,00 (Cento e 

oitenta mil reais).
Autor: Caio Matheus – Prefeito do Município

Eng.º CAIO MATHEUS, Prefeito do Município de Bertioga:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou em 2ª 
Discussão e Redação Final na 25ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 29 de agosto de 2017, e que sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Adicional Especial no orçamento no valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destinados às dotações 
orçamentárias seguintes, as quais ficam incluídas na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2017:

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017 

Processo n° 3305/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
pedagógico para utilização pelos profissionais e alunos da rede 
pública municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria 
de Educação.
Data da entrega dos envelopes: 18 de setembro  até as 09h30min. 
Data de abertura: 18 de  setembro de  2017  até as 10h00min. 
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
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,01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017 

Processo n° 3819/2017

Objeto: Aquisição de coletes balísticos moldáveis para utilização 
pelos profissionais da Guarda Civil Municipal, conforme 
solicitação da Secretaria de Segurança e Cidadania.
Data da entrega dos envelopes: 19 de setembro  até as 09h30min. 
Data de abertura: 19 de  setembro de  2017  até as 10h00min. 
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
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, a partir do dia 
05 de setembro de 2017.

Bertioga,01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 

Processo n° 5135/2017

Objeto: Contratação de empresa para o serviço de locação de 

fibra óptica tipo monomodo, na modalidade de fibra apagada, 
incluindo os serviços de instalação, fornecimento de switch 48 
portas, materiais, equipamentos e mão-de-obra especializada 
para interligar a Procuradoria Geral Municipal e a sede da 
Prefeitura do Município de Bertioga, conforme solicitação da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Data da entrega dos envelopes: 19 de setembro  até as 13h30min. 
Data de abertura: 19 de  setembro de  2017  até as 14h00min. 
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
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, a partir do dia 
05 de setembro de 2017.

Bertioga,01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 

Processo n° 4769/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares para atender às necessidades da Secretaria de 
Saúde.
Data da entrega dos envelopes: 20 de setembro  até as 09h30min. 
Data de abertura: 20 de  setembro de  2017  até as 10h00min. 
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
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, a partir do dia 
05 de setembro de 2017.

Bertioga,01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017 

Processo n° 4760/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
hospitalares para atender às necessidades da Secretaria de 
Saúde.
Data da entrega dos envelopes: 21 de setembro  até as 09h30min. 
Data de abertura: 21 de  setembro de  2017  até as 10h00min. 
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
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, a partir do dia 
05 de setembro de 2017.

Bertioga,01 de setembro de 2017.
CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretora de Licitação e Compras
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LEI COMPLEMENTAR N. 130, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017

Institui o Programa de Recuperação Fiscal de 2017 – REFIS 2017, e dá 
outras providências.

Autor: Caio Matheus – Prefeito do Município

Eng.º CAIO MATHEUS, Prefeito do Município de Bertioga:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou em 2ª Discussão e 

Redação Final na 6ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 30 de agosto 
de 2017, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Por esta Lei Complementar fica instituído o Programa de Recuperação 
Fiscal de 2017 – REFIS 2017, destinado a promover regularização de débitos 
decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, 
inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, existentes para 
com a Administração Direta em razão de fatos geradores ocorridos até 31 
de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Não poderão ser incluídos no REFIS 2017 os débitos 
provenientes de:

I – obrigações de natureza contratual;

II – indenizações devidas ao Município de Bertioga.

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor 10 (dez) dias após sua 
publicação e o prazo para adesão será de 90 (noventa) dias contados a partir 
da data do início de sua vigência.

Parágrafo único. O prazo de adesão ao REFIS 2017 poderá ser prorrogado 
por até 90 (noventa) dias mediante Decreto do Prefeito do Município.

Art. 3º O ingresso no REFIS 2017 será requerido pelo interessado 
diretamente na Divisão de Atendimento ao Contribuinte - DIACO, que fica 
encarregada de emitir documentos de arrecadação bancária respectivos em 
nome dos mesmos, independentemente do pagamento de taxa.

Art. 2º As despesas com a abertura do Crédito Adicional 
Especial de que trata o artigo 1º desta Lei serão cobertas com 
recursos oriundos da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

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

Bertioga, 31 de agosto de 2017. (PA n. 2569/2016-3)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou em 2ª 
Discussão e Redação Final na 25ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 29 de agosto de 2017, e que sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no orçamento da Câmara Municipal 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados às 
dotações orçamentárias seguintes, as quais ficam incluídas na 
Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2017:

§ 1º Poderão pleitear adesão ao REFIS os proprietários, sucessores 
hereditários e compromissários-compradores devidamente cadastrados no 
Município, por si ou por procuradores, mediante a apresentação do respectivo 
instrumento de mandato.

§ 2º A apresentação do requerimento de parcelamento importa na confissão 
irrevogável e irretratável da dívida e não implica na obrigatoriedade do seu 
deferimento.

Art. 4º O requerimento de adesão ao REFIS deverá ser formulado 
individualmente pelo contribuinte ou seu representante legal e instruído com 
os seguintes documentos:

I – se pessoa física:

a) apresentação de original e cópia de documento de identificação oficial 
com foto emitido pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, Órgão 
de Defesa ou Conselho de Classe;

b) apresentação de original e cópia do CPF;

c) termo de confissão do débito; 

d) declaração do contribuinte ou de seu representante legal de desistência, 
expressa e irrevogável, de todas as ações ou recursos judiciais ou processos 
administrativos que tenham por objeto ou finalidade, mediata ou imediata, 
discutir ou impugnar os respectivos lançamentos ou débitos abrangidos 
pelo programa, bem como de renúncia ao direito sobre que se fundam os 
respectivos pleitos, ou, se for o caso, declaração de inexistência de ação 
judicial.

II – se pessoa jurídica: 

a) apresentação de original e cópia dos atos constitutivos e suas alterações, 
bem como cópia da ata de constituição da diretoria em exercício;

b) apresentação de original e cópia do CNPJ;

c) termo de confissão do débito;

d) declaração do responsável ou de seu representante legal de desistência, 
expressa e irrevogável, de todas as ações ou recursos judiciais ou processos 
administrativos que tenham por objeto ou finalidade, mediata ou imediata, 
discutir ou impugnar os respectivos lançamentos ou débitos abrangidos 
pelo programa, bem como de renúncia ao direito sobre que se fundam os 
respectivos pleitos, ou, se for o caso, declaração de inexistência de ação 
judicial.

Parágrafo único. Na hipótese de pagamento à vista ou parcelamento de 
débitos ajuizados, a formalização de adesão ao REFIS 2017 dependerá do 
recolhimento prévio das custas e despesas processuais exigidos na forma 
da lei.

Art. 5º Atendidos os requisitos do artigo 4º desta Lei Complementar, a adesão 
ao REFIS 2017 será feita observando-se os seguintes critérios e descontos:

I - desconto de 100% (cem por cento) do valor de multa e juros moratórios 
incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente 
para pagamento a ser realizado em até 03 (três) parcelas, nos primeiros 90 
(noventa) dias de vigência desta Lei Complementar:

a) tal benefício se concede exclusivamente neste período a título de incentivo 
para que o maior número possível de contribuintes acorram ao REFIS.

b) as hipóteses de descontos aplicáveis aos pagamentos à vista serão 
regulamentadas por Decreto, observados os percentuais progressivos aqui 
definidos.

II - desconto de 90% (noventa por cento) do valor de multa e juros moratórios 
incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente, 
para pagamento a ser realizado de 04 (quatro) até 06 (seis) parcelas mensais, 
iguais e consecutivas.

III - desconto de 80% (oitenta por cento) do valor de multa e juros moratórios 
incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente, 
para pagamento a ser realizado de 07 (sete) até 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e consecutivas.

IV - desconto de 70% (setenta por cento) do valor de multa e juros moratórios 
incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente, 
para pagamento a ser realizado de 13 (treze) a 18 (dezoito) parcelas mensais, 
iguais e consecutivas.

V - desconto de 60% (sessenta por cento) do valor de multa e juros 
moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada 
monetariamente, para pagamento a ser realizado de 19 (dezenove) a 36 
(trinta e seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas.

§ 1º Na hipótese de parcelamento na forma dos incisos III, IV, V e VI deste 

artigo, o contribuinte que optar por pagamento de entrada, obterá desconto 
de 90% (noventa inteiros por cento) do valor de multa e juros moratórios 
incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente.

§ 2º O vencimento da parcela única, entrada e primeira parcela, será fixado 
em até 03 (três) dias úteis contados da data de celebração do acordo, com 
as demais parcelas vencendo nos mesmos dias dos meses subsequentes.

§ 3º O saldo devedor parcelado, em reais, será acrescido de juros de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, calculados a partir do mês subsequente 
ao vencimento da entrada ou primeira parcela, conforme o caso, e nenhuma 
parcela terá valor inferior a R$ 100,00 (cem reais).

§ 4º As parcelas geradas na forma dos incisos III, IV, V e VI deste artigo 
serão mensais, fixas e consecutivas.

§ 5º Ao somatório dos valores devidos, nos termos do caput deste artigo, 
serão adicionados, cumulativamente, os seguintes valores:

I - custas judiciais (custas processuais, diligências de oficiais de justiça e 
afins), numa única parcela, à vista, no caso dos processos judiciais;

a) a extinção das execuções fiscais dependerá da comprovação do 
recolhimento dos valores aplicáveis ao feito.

II – Honorários advocatícios equivalentes a 10 (dez por cento) do valor 
do acordo celebrado, após aplicados os descontos previstos nos incisos I 
a V deste artigo, no caso de processos judiciais, dividido em até o mesmo 
número de parcelas do acordo celebrado, com valor mínimo de cada parcela 
correspondendo a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 6º A partir da segunda parcela, os documentos de arrecadação bancária 
ficarão disponíveis no site oficial da Prefeitura do Município de Bertioga: www.
bertioga.sp.gov.br, não sendo permitida qualquer alteração de data, após, 
realização do parcelamento.

Art. 7º A utilização dos descontos previstos nesta Lei Complementar, na 
forma e prazos por ela regulados, não confere ao interessado qualquer direito 
de restituição ou qualquer forma de compensação, ainda que de importância 
já recolhida aos cofres públicos, a qualquer título e em qualquer tempo.

Art. 8º Efetuada a inclusão do débito no REFIS a exigibilidade do crédito 
permanecerá suspensa até sua efetiva liquidação, ressalvada a hipótese 
de inadimplência.

Art. 9º As execuções fiscais que tenham por objeto, débito beneficiado pelo 
Programa de Recuperação Fiscal de que trata esta Lei Complementar serão 
suspensas até a quitação do mesmo, oportunidade em que serão extintas 
na forma da lei.

§ 1º Os interessados, além do disposto no artigo 5º, § 5º, alínea “a”, desta 
Lei Complementar, ficarão responsáveis pela quitação das custas e despesas 
processuais originadas pela apresentação de embargos ou qualquer outro tipo 
de defesa que tenha contestado o débito de sua responsabilidade.

§ 2º Se, por qualquer motivo, a desistência da ação ou ainda de eventual 
recurso nela interposto não for homologada pelo Juízo competente, a 
Prefeitura, a qualquer tempo, poderá cancelar o acordo celebrado, cobrando 
o débito integralmente, desprezando os benefícios concedidos pelo REFIS 
2017.

Art. 10. O contribuinte com parcelamento em vigor poderá aderir ao REFIS 
2017. 

§ 1º Fica vedada a compensação, devolução, retenção e restituição 
de qualquer importância recolhida aos cofres públicos, no caso de novo 
parcelamento do débito, realizado com os benefícios desta Lei Complementar.

§ 2º Serão considerados proporcionalmente e com base no valor do 
parcelamento original, os valores remanescentes do parcelamento anterior 
para fins de adesão ao REFIS 2017 e aplicação de seus descontos.

Art. 11. A falta de pagamento de quaisquer das parcelas do REFIS 2017 nos 
respectivos valores e vencimentos sujeitará o interessado à multa moratória 
de 0,1667% (um mil, seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por 
cento) por dia de atraso, cobrada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
vencimento da parcela, limitada  a 10% (dez inteiros por cento).

Art. 12. Será considerado rescindido o acordo celebrado pelo interessado 
quando constatado:

a) vencimento de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias;
b) atraso de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não.
Parágrafo único. A rescisão de que trata o caput deste artigo independerá 

de qualquer aviso ou notificação e implicará na exigibilidade imediata do 
remanescente do débito, que será cobrado em sua integralidade, sem os 
descontos de que trata esta Lei Complementar, acrescido dos acréscimos 
legais aplicáveis.

 
Art. 13. É de 10 (dez) dias o prazo para atender ou impugnar despachos ou 

decisões administrativas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar, 
contados da notificação do interessado, realizada pelos meios disponíveis ou 
através do Boletim Oficial do Município – BOM, em atos internos.

Art. 14. Cabe à Secretaria de Administração e Finanças e à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos dirimir sobre eventuais dúvidas decorrentes da aplicação 
desta Lei Complementar.

Art. 15. Fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a 
regulamentar a presente Lei Complementar, naquilo que couber.

Bertioga, 1º de setembro de 2017. (PA n. 4095/17)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO N. 2.819, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Especial no orçamento da Câmara 
Municipal de Bertioga no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais).

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal aprovou 
projeto de lei autorizando a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento da Câmara Municipal de Bertioga no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), consolidado pela Lei Municipal 
n. 1.268, de 30 de agosto de 2017, e por ser necessário que 
os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder 
Executivo, consoante estabelece o artigo 42, da Lei Federal n. 
4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Especial 
no orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), destinados às dotações orçamentárias 
seguintes, as quais ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual 
– LOA, do exercício de 2017:

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

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

Bertioga, 31 de agosto de 2017. (PA n. 2569/16-3)
Eng.º Caio Matheus

Prefeito do Município

DECRETO N. 2.818, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Especial no orçamento no valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal aprovou 
projeto de lei autorizando a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento municipal no valor de R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais), consolidado pela Lei Municipal n. 1.267, de 30 
de agosto de 2017, e por ser necessário que os créditos adicionais 
sejam abertos por Decreto do Poder Executivo, consoante 

LEI COMPLEMENTAR N. 131, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a conservação de construções e adaptações executadas 
irregularmente no Município de Bertioga e dá outras providências.

Autor: Caio Matheus – Prefeito do Município

Eng.º CAIO MATHEUS, Prefeito do Município de Bertioga:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou em 2ª Discussão e 

Redação Final na 6ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 30 de agosto de 
2017, e que sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Por esta Lei Complementar ficam conservadas, sem prejuízo dos 
tributos incidentes, as construções e adaptações executadas irregularmente 
até a data da sua promulgação, em conformidade com o artigo 14, § 1º, da Lei 
Municipal 316, de 26 de outubro de 1998.

§ 1º Excetua-se de aplicação desta Lei Complementar a construção irregular, 
havendo:

I - determinação judicial;

II - denúncia de violação do direito de vizinhança:

III - impedimento sanitário ou de segurança da edificação constatado por 
laudo da defesa civil, fiscalização de obras ou vigilância sanitária;

IV - construções em logradouros ou terreno público; e 

V - construções em faixas non aedificandi.

§ 2 º Fica concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) nas multas 
aplicadas após a promulgação e durante a vigência desta lei complementar 
e ainda, desconto de 70% (setenta por cento) nas multas aplicadas e não 
recolhidas até a data de promulgação desta Lei Complementar e na expedição 
da licença de conservação de obra incidirá a taxa de 03 UFIB´s (três unidades 
fiscais de Bertioga), calculada por metro quadrado.

§ 3º O beneficio concedido no caput deste artigo não implica no 
reconhecimento por parte da Prefeitura do Município de Bertioga do direito 
de propriedade do imóvel nem tampouco em regularização ambiental e de 
parcelamento do solo.

Art. 2º A concessão de conservação prevista nesta lei dependerá de pedido 
formulado ao Prefeito do Município, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia do título de propriedade, compromisso de compra e venda, ou 
documento hábil de posse ou propriedade;

II - identificação do requerente, incluindo o número do CPF ou CNPJ e conta 
de e-mail para contato;

III - cópia do espelho do IPTU;
IV - laudo técnico elaborado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, 

regularmente inscrito na Prefeitura do Município de Bertioga que ateste que a 
construção atende aos requisitos de higiene, segurança e esgotamento sanitário 
adequado a habitabilidade ou ao uso a que se destina;

V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente recolhida relativa ao laudo e 
levantamento apresentado;

VI – 02 (duas) vias da planta arquitetônica elaborada pelo profissional 
devidamente habilitado e Inscrito na Prefeitura do Município de Bertioga;

§ 1º O pedido poderá ser protocolizado a partir da data da publicação da 
presente Lei Complementar na sala de “Atendimento ao Contribuinte”, no 
Paço Municipal da Prefeitura do Município de Bertioga, localizado a Rua 
Luiz Pereira de Campos, 901, Centro – Bertioga/SP, com o recolhimento das 
devidas taxas legais.

§ 2º Excetuando os incisos II e IV do caput deste artigo, obrigatórios para 
a abertura do processo de conservação, na ausência de quaisquer demais 
documentos necessários para a instrução do pedido, o interessado será 
orientado a sanar o problema em 30 (trinta) dias, prorrogado por igual período 
uma única vez.

Art. 3º Os projetos arquitetônicos de acréscimos em construções residenciais 
térreas que resultem em até 70m² (setenta metros quadrados) de área total 
construída poderão ser apresentados em desenho esquemático de contorno 
da edificação, cortes de contorno longitudinal e transversal, implantação e 
localização, porém constatado a qualquer tempo erro ou insuficiência sanável 
será solicitado o esclarecimento.

§ 1º O desenho esquemático definido no caput deste artigo será apresentado 
em 02 (duas) vias, em folhas padrão ABNT, contendo a planta de contorno da 
edificação, cortes e contorno que permitam visualizar as elevações, recuos, 
altura de acostamento no alinhamento do terreno, na escala 1:100, a planta 
de localização e implantação na escala 1:200, bem como o carimbo padrão 
da Prefeitura com as informações técnicas do projeto.

§ 2º O projeto arquitetônico referente ao caput deste artigo deverá ser 
elaborado por profissional devidamente habilitado e inscrito na Prefeitura do 
Município de Bertioga, nos termos do artigo 2º, incisos IV e V, da presente Lei 
Complementar.

Art. 4º O processo de conservação será encaminhado inicialmente para a 

Coordenadoria de Fiscalização de Obras - COFI, visando a identificação do 
padrão e o lançamento da área objeto da conservação para recolhimento do ISS.

Art. 5º Caso o projeto de conservação extrapole os limites do terreno fica 
autorizada a Prefeitura a emissão do alvará de conservação, habite-se ou 
ocupe-se referente à construção feita dentro dos limites do terreno.

Art. 6º Findo o prazo estipulado no parágrafo segundo do artigo segundo será 
expedida a licença “ex-officio” com os tributos incidentes calculados pelos meios 
disponíveis e lançados na forma da lei, sendo que para a retirada da licença 
deverá ser apresentada a documentação pendente.

§ 1º Após a expedição da licença de conservação “ex-officio” o processo 
será encaminhado a Coordenadoria de Fiscalização – COFI para expedição 
da Carta de Habitação.

§ 2º Os processos objetos desta Lei Complementar com licença de 
conservação expedida “ex-officio”, que permaneçam com pendências terão a 
Carta de Habitação expedida “ex-officio” com os tributos incidentes calculados 
pelos meios disponíveis e lançados na forma da lei, sendo que para a retirada 
da Carta de Habitação deverão ser sanadas as pendências existentes.

§ 3º Após a expedição da Carta de Habitação “ex-officio” os processos serão 
arquivados, sendo que para qualquer nova solicitação deverá haver o pedido 
de volta a circulação.

§ 4º Os processos objetos desta Lei Complementar que tiverem construções 
e acréscimos não passíveis de obter a licença de conservação serão autuados 
e intimados a demolir os acréscimos irregulares, com os tributos calculados 
com base no Código Tributário Municipal.

Art. 7º Poderão ser objeto de pedido de conservação nos termos desta Lei 
Complementar os processos de conservação de anistias anteriores, existentes 
e não finalizados na Prefeitura do Município de Bertioga.

§ 1º A Fiscalização de Obras devera instruir os processos referentes ao caput 
deste artigo com croquis de implantação, quantificação das áreas e identificação 
do padrão com os tributos incidentes calculados pelos meios disponíveis e 
lançados na forma da lei.

§ 2º Para os processos referidos no caput deste artigo as taxas serão 
calculadas com base no Código Tributário Municipal.

Art. 8º Não poderá assumir responsabilidade técnica de construção irregular 
perante a Prefeitura do Município de Bertioga, em decorrência desta Lei 
Complementar, servidor público nela lotado. 

Art. 9º Será criada uma comissão interna remunerada na Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano, autorizada pelo Prefeito, para atender aos dispositivos 
desta lei, regulamentada por decreto.

Art. 10. As construções total ou parcialmente conservadas por esta Lei 
Complementar não estão isentas de atendimento às exigências do Código 
Sanitário Estadual e de sistema de proteção de combate a incêndio e deverão 
adequar-se à legislação vigente, sempre que forem reformadas, acrescidas 
ou a atividade nelas pretendidas pela sua peculiaridade assim o condicionar.

Art. 11. A presente Lei Complementar terá início 30 (trinta) dias, após data de 
sua publicação, e terá o prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado, através de Decreto, 
prorrogar o prazo de vigência desta Lei Complementar, de acordo com a 
demanda socioeconômica pendente, por até 90 (noventa) dias, devendo esse 
prazo não ultrapassar a data de promulgação do Plano Diretor Participativo 
de Bertioga.

Art. 13. As despesas decorrentes desta lei deverão complementar ocorrerão 
em dotação orçamentária das Secretarias de Planejamento Urbano – SP e 
Administração e Finanças – SA.

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir da vacatio legis estabelecida no artigo 11, revogadas as 
disposições em contrário.

Bertioga, 1º de setembro de 2017. (PA n. 6336/17)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito Municipal

estabelece o artigo 42, da Lei Federal n. 4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Especial 
no orçamento no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais), destinados às dotações orçamentárias seguintes, as quais 
ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício 
de 2017:
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EXTRATOS

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

Bertioga, 31 de agosto de 2017. 

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

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

PORTARIA N. 456, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 - 
INCLUI o servidor MARCELO GODINHO LOURENÇO, Diretor de Obras 
Públicas, Registro Funcional n. 5642, na equipe do serviço de Vigilância 
Sanitária, designada através da Portaria n. 215, de 22 de fevereiro de 2017.

PORTARIA N. 457, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 -
TRANSFERE, a partir de 1º de setembro de 2017, o servidor público municipal 
MAURO SERGIO NUNES, Operador de Máquinas, Registro Funcional n. 
118, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda – SD para 
a SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS – SU, com fundamento legal no 
artigo 30, da Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.

PORTARIA N. 458, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 - 
TRANSFERE, a partir de 28 de agosto de 2017, o servidor público municipal 
JULIO CESAR DE SOUZA, Motorista, Registro Funcional n. 682, da Secretaria 
de Serviços Urbanos – SU para a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E RENDA – SD, com fundamento legal no artigo 30, da 
Lei Municipal n. 129, de 29 de agosto de 1995.

PORTARIA N. 459, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 – 
Instaura SINDICÂNCIA, com base legal no artigo 116, da Lei Municipal n. 
129, de 29 de agosto de 1995, para apurar os fatos noticiados nos autos do 
processo administrativo n. 6322/2006, para que a COMISSÃO PERMANENTE 
DE PROCESSOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS – COPIAS, apresente 
Relatório Conclusivo sobre os Fatos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de publicação desta Portaria, segundo o disposto no artigo 117, da Lei 
Municipal n. 129/95.

PORTARIA N. 460, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 - 
NOMEIA o GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO DO PLANO MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA, composto pelos seguintes servidores:
I – Renato Losada Martins, Registro n. 176;
II – Giuliana Bizzaro, Registro n. 5792; e
III – Fabiano Teles de Oliveira, Registro n. 1810.

PORTARIA N. 461, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 - 
NOMEIA o GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO, composto pelos seguintes servidores:
I – José Roberto Rebello, Registro n. 5651;
II – Marcelo Godinho Lourenço, Registro n. 5642; e
III – Fernando Almeida Poyatos, Registro n. 4986.

PORTARIA N. 462, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 - 
NOMEIA, interinamente, sem qualquer acréscimo pecuniário, a partir de 1º 
de agosto de 2017, PAULO SÉRGIO PAES, Diretor de Assuntos Jurídicos 
Internos - DAJ, Registro Funcional n. 5673, para o cargo em comissão de 
DIRETOR DE APOIO A LICITAÇÕES - DAL, órgão subordinado à Secretaria 
de Assuntos Jurídicos - SJ, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 93, 
de 19 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar n. 126, de 27 
de dezembro de 2016.

PORTARIA N. 463, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 - 
EXONERA, a partir de 1º de setembro de 2017, FABIANO TELES DE 
OLIVEIRA, Fiscal, Registro Funcional n. 1810, do cargo em comissão de 
DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - DTT, nomeado, interinamente, 
através da Portaria n. 62/2017.

PORTARIA N. 464, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 - 
EXONERA, a partir de 1º de setembro de 2017, JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA 
DOS SANTOS, Guarda Civil, Registro Funcional n. 152, do cargo em comissão 
de DIRETOR DA GUARDA CIVIL - DGC, nomeado através da Portaria n. 
61/2017; bem como NOMEIA, a partir de 02 de setembro de 2017, para o cargo 
em comissão de DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - DTT, órgão 
subordinado à Secretaria de Segurança e Cidadania - SC, com vencimentos 
CCD, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro 
de 2012, alterada pela Lei Complementar n. 126, de 27 de dezembro de 2016.

PORTARIA N. 465, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017 - 
EXONERA, a partir de 1º de setembro de 2017, MARCELO DOS SANTOS, 
Guarda Civil, Registro Funcional n. 295, do cargo em comissão de 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - CADM, nomeado através da Portaria n. 
101/2017; bem como NOMEIA, a partir de 02 de setembro de 2017, para o cargo 
em comissão de DIRETOR DA GUARDA CIVIL - DGC, órgão subordinado à 
Secretaria de Segurança e Cidadania - SC, com vencimentos CCD, nos termos 
da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012, alterada 
pela Lei Complementar n. 126, de 27 de dezembro de 2016.

DECRETO N. 2.821, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Decreto Municipal n. 2.571, de 19 de agosto de 
2016, que nomeou os membros do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação do Conselho Tutelar, através 
do Ofício n. 545/17, juntado aos autos do processo administrativo 
n. 3312/12-2;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto Municipal n. 2.571, de 19 de agosto de 
2016, que nomeou os membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...)

VIII – representantes do Conselho Tutelar de Bertioga:
1. Maria Auciliadora Silva de Souza, titular; 
1.1. Eneias Santos da Silva, suplente.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 1º de setembro de 2017. (PA n. 3312/12)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 2.822, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Decreto Municipal n. 2.726, de 12 de abril de 2017, 
que nomeou os membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher.

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Saúde, 
através do Memorando n. 942/2017-SS, juntado aos autos do 
processo administrativo n. 2265/2017;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto Municipal n. 2.726, de 12 de abril de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

I – Representantes Governamentais:
(...)

c) Secretaria de Saúde:
1. (...); 
2. Fabiane Augusto Dias - suplente;” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 1º de setembro de 2017. (PA n. 2265/2017) 

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 2.820, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder 
Executivo Municipal no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e 

quinhentos reais).
 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 4º, inciso I, da Lei 
Municipal n. 1.244/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por 
cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, do mesmo 
diploma legal, observando-se o disposto no art. 43, da Lei Federal 
n. 4.320/64, e a necessidade de adequação orçamentária junto às 
Secretarias de Meio Ambiente – SM; Educação – SE e Governo 
e Gestão – SG;

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor 
de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), destinados às 
seguintes dotações orçamentárias:

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

Bertioga, 31 de agosto de 2017. (PA n. 2569/2016-3)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município
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Contação de histórias lúdicas, voltada a aguçar a imaginação nos pequeninos do ensino infantil, com personagens que passeiam por
 culturas e etnias diferentes. Este é o projeto premiado do professor do Infantil I, Adriano Gonzaga, de 28 anos, que atua no Neim Elizabete Regina, 

no bairro Jardim Vicente de Carvalho. Adriano teve seu projeto “Histórias, muitas histórias, nossas histórias”entre os seis escolhidos pela Ação 
Metropolitana da Organização Mundial da Educação Pré-escolar (OMEP) e apresentou seu trabalho semana passada em Cubatão

 para cerca de 500 professores da região da Baixada Santista.

“Este projeto representa um pouco da nossa população. Temos uma pluralidade etnica, são pessoas
 de várias partes do país que vivem em Bertioga, temos uma aldeia indígena e o projeto busca contar essas histórias”, 
afirmou Adriano. De acordo com ele, a primeira infância é propícia para a interação da criança com a literatura, sendo 
uma das possibilidades de manter viva a história, os conhecimentos e o legado deixado pelos povos que contribuíram 

intimamente para a formação da sociedade brasileira. Quem vê o professor lecionar em sala de aula, com tantos
 pequenos ouvindo atentamente, fica impressionado com o que a “mala mágica” do professor causa 

nas crianças: encantamento.
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Projeto de leitura em sala de aula 
é premiado em Ação Metropolitana
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