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DECRETO N. 3.391, DE 09 DE JUNHO DE 2020 
 

Altera o Decreto Municipal n. 
3.291, de 24 de janeiro de 
2020, que nomeou os 
membros do Conselho 
Municipal de Saúde – CMS. 

 
Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso 

das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO a solicitação da Casa dos Conselhos através 

dos autos n. 2212/2019; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica alterado o Decreto Municipal n. 3.291, de 24 de 

janeiro de 2020, que nomeou os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – CMS, que passa a vigorar com as seguintes redações: 

 
“Art. 1º ............................................. 
 
I – representantes dos usuários: 
 
.................................................... 
 
f) Instituto Índigo: 
1. Vanessa Félix - titular;  
2.  Paulo Braga de Oliveira – suplente.” (NR) 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 09 de junho de 2020. (PA n. 2212/2019) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 182, DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 

Designa a servidora pública 
Cristiana Dantas Pereira Siqueira 
para atuar como Secretária 
Executiva do Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS, 
nos termos que especifica. 

 
Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a solicitação da Secretária de 

Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através do Memorando n. 415/20-SD; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública CRISTIANA DANTAS 

PEREIRA SIQUEIRA, Registro Funcional n. 1909, para atuar como 
SECRETÁRIA EXECUTIVA do Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 10 de junho de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 183, DE 10 DE JUNHO DE 2020 
 

Nomeia Renato Inácio Santos para o 
cargo que especifica e dá outras 
providências. 

 
Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das 

suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO que a nomeação e exoneração de servidores para 

ocupação de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento Superiores dar-se-á “ad 
nutum” por deliberação do Chefe do Poder Executivo, nos termos da nova redação do 
artigo 39, da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012, dada pela 
Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018; 

 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal n. 

148, de 17 de abril de 2019, que aperfeiçoou a Lei Complementar n. 145, de 11 de 
outubro de 2018; 

 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR, a partir de 15 de junho de 2020, RENATO INÁCIO 

SANTOS, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de ASSESSOR DE GABINETE 
DO PREFEITO, com vencimentos CCF, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 
148, de 17 de abril de 2019, que aperfeiçoou a Lei Complementar n. 145, de 11 de 
outubro de 2018, alterando dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de 
dezembro de 2012, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura do Município de 
Bertioga. 

 
Art. 2º O servidor deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos 

da Lei Complementar Municipal n. 148, de 17 de abril de 2019: 
 
a) auxiliar e assessorar diretamente o Prefeito Municipal nas atividades 

cotidianas do gabinete que exijam confiança e nas decisões a serem proferidas, nos 
assuntos de sua competência e nos atos de governo;  

b) auxiliar no atendimento ao público, proceder à coleta de informações 
e direcionamento das solicitações e demandas dos munícipes ao Prefeito Municipal e aos 
demais Secretários;  

c) acompanhar e representar o Prefeito Municipal em eventos e 
compromissos oficiais, sempre que solicitado, permanecendo à disposição da autoridade 
sempre que demandado;  

d) auxiliar na definição da rotina do Prefeito Municipal, inclusive 
organizando agenda de compromissos, nos termos por ele estabelecidos; e 

e) receber e-mails e correspondências dirigidas ao Prefeito Municipal, 
auxiliando nas respostas e direcionamento das mesmas, de acordo com as orientações 
do superior hierárquico. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 15 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário. 

 
Bertioga, 10 de junho de 2020. 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 


