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DECRETO N. 3.440, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 

Abre Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento do Poder Executivo 
Municipal no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art. 4º, da Lei Municipal 

n. 1.390, de 26 de dezembro de 2019, bem como a necessidade de adequação 
orçamentária junto à Secretaria de Obras e Habitação – SO; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar 

no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), destinado à seguinte dotação orçamentária: 
 

UNID. 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT. VALOR JUSTIFICATIVA 

01.26.01 15.451.0145.1.035 4.4.90.51.00 07.000.0000 674 R$  400.000,00  
EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA 

  TOTAL R$  400.000,00    

 
Art. 2º As despesas com a abertura do Crédito Adicional 

Suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos 
oriundos de excesso de arrecadação, conforme segue: 

 

UNID. 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT.  VALOR  RECURSO 

     R$   400.000,00  

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 
– FINISA I CEF 

C/C 71014-0 

  TOTAL R$   400.000,00    

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 24 de julho de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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DECRETO N. 3.441, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 
Adota novas regras para a 
retomada das atividades das 
escolas de surf, nos termos que 
especifica. 
 

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

 
CONSIDERANDO que todos os atos administrativos, podem ser 

aprimorados de modo a atender os objetivos a que se destinam; 
 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo 

atualizou o Plano São Paulo em 10 de julho de 2020, reclassificando a Baixada 
Santista para a fase amarela; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam adotadas novas regras para a retomada das 

atividades econômicas das ESCOLAS DE SURF, localizadas no âmbito do 
Município de Bertioga, conforme segue: 

 
a) as aulas deverão ser realizadas individualmente (um aluno 

por professor), de segunda a quinta-feira, com duração máxima de 1h15min (uma 
hora e quinze minutos) cada, sendo 15min (quinze minutos) de teoria e 
aquecimento na areia (sem contato físico, devendo ser mantida uma distância 
mínima de 2m (dois metros) entre aluno e professor) e 1h (uma hora) de prática 
no mar (onde o aluno deverá ser supervisionado pelo professor à distância); 

 
b) as aulas somente poderão ser realizadas mediante prévio 

agendamento; 
 

c) deverá haver um intervalo mínimo de 20min (vinte minutos) 
entre cada aula, evitando aglomeração dos alunos na areia da praia e no mar; 

 
d) na areia da praia é obrigatório o uso de máscara tanto pelo 

aluno quanto pelo professor; 
 

e) alunos e professores que apresentem sintomas gripais não 
deverão, respectivamente, praticar ou ministrar as aulas; 

 
f) alunos que recentemente tenham estado em locais 

considerados de risco (tais como hospitais, aeroportos ou tenham em suas 
residências pessoas com casos confirmados) deverão ser orientados a não 
agendar aulas; 
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g) fica permitida a montagem de uma única barraca dobrável, 
isolada com fita zebrada, apenas para utilização pelo equipe da escola de surf, 
com cadeiras, um estande (onde poderão ser guardados pertences pessoais 
necessários para o trabalho na praia, tais como: bolsa com água, protetor, dentre 
outros) e uma mesa (contendo álcool em gel e registros de agendamentos e 
chamadas); 

 
h) as máquinas de pagamento deverão ser envoltas com plástico 

filme e higienizadas periodicamente (devendo o plástico ser descartado ao final 
do dia); 

 
i) deverão ser adotados protocolos geral e específico para o 

setor, observadas as amplas recomendações de higiene divulgadas pelo 
Ministério da Saúde; 

 
j) necessária à aferição da temperatura (caso o aluno esteja com 

temperatura acima de 37,8 graus, não deverá fazer a aula); e 
 
k) o aluno deverá firmar Termo de Declaração no sentido de que 

está em boas condições de saúde e não apresenta síndrome gripal. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 27 de julho de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 24 de julho de 2020. (PA n. 2819/2020)  

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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DECRETO N. 3.442, DE 24 DE JULHO DE 2020 

 
Regulamenta o procedimento 
administrativo para a obtenção de 
imagens e vídeos do acervo do 
Poder Executivo Municipal. 
 

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

 
CONSIDERANDO a existência de grande acervo de imagens e 

vídeos em arquivos da Diretoria do Departamento de Comunicação, contendo 
registros de relevância histórica da cidade; 

 
CONSIDERANDO a permanente demanda de munícipes e 

demais interessados visando à obtenção de imagens e vídeos do acervo público 
da Diretoria do Departamento de Comunicação; 

 
CONSIDERANDO o atendimento do interesse público no sentido 

de assegurar a disponibilidade do acesso do material de interesse documental e 
histórico da cidade de Bertioga; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Através do presente Decreto fica regulamentado o 

procedimento administrativo para a obtenção de imagens e vídeos do acervo do 
Poder Executivo Municipal, conforme segue: 

 
a) qualquer interessado poderá obter cópias de fotografias e 

vídeos do acervo da Diretoria do Departamento de Comunicação, através de 
requerimento, formalizado por escrito e protocolado na Divisão de Atendimento ao 
Contribuinte localizado no Paço Municipal, devendo ser endereçado ao Diretor do 
Departamento de Comunicação, com a identificação de cada uma das imagens 
ou vídeos que deseja obter cópias; 

 
b) será cobrado o valor referente ao custo dos serviços e dos 

materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e 
postagem, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 
2011 – Lei de Acesso à Informação, estando isento de ressarcir os custos aquele 
cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio 
ou da família, declarada nos termos da Lei Federal n. 7.115, de 29 de agosto de 
1983 (§ único, do art. 12, da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011). 

 
Art. 2º O acervo de imagens e vídeos a que se refere este 

decreto foi iniciado em 1º de janeiro de 2017. 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Bertioga, 24 de julho de 2020. (PA n. 4348/2020)  

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 207, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 

Designa José Claudio Diniz para a 
função de confiança 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 designação e dispensa de servidores de 

carreira para ocupar Funções de Confiança 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 DESIGNAR, a partir de 27 de julho de 2020, JOSÉ CLAUDIO 

DINIZ, Operador de Máquinas, Registro Funcional n. 2683, para a função de confiança de 
CHEFE DA DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA, 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. 

 
Parágrafo único. O servidor acima mencionado receberá em parcela 

destacada, gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) do padrão de vencimento 
do nível 10A, sem prejuízo das demais vantagens de ordem pessoal, e exclusivamente 
sobre esta não incidirão quaisquer direitos ou vantagens, excetuando-se pagamento de 
férias e gratificação natalina, respeitando sua proporcionalidade no exercício do cargo, nos 
termos da nova redação do § 3º, do art. 55, da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de 
dezembro de 2012, dada pela Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018. 

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

Lei Complementar Municipal n. 148, de 17 de abril de 2019: 
 
a) gerenciar diretamente o trabalho dos subordinados responsáveis pelos 

reparos mecânicos na frota de veículos da Administração Pública; 
 
b) distribuir as tarefas entre seus subordinados e supervisionar a 

execução dos reparos da frota própria da Prefeitura, de acordo com as orientações do 
Governo; 
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c) cooperar com o Chefe imediato na organização do setor de garagem da 
Prefeitura em especial no que se refere a peças e serviços mecânicos destinados à frota de 
veículos da Prefeitura; 

 
d) prestar contas, a qualquer tempo, das atividades de execução ou 

executadas na oficina mecânica da garagem da Prefeitura; 
 
e) fiscalizar a frequência e a permanência dos subordinados no serviço e 

comunicar, periodicamente, ao chefe imediato as faltas, atrasos e demais atividades 
relativas à administração de pessoal; 

 
f) elaborar relatórios para seu superior hierárquico com os resultados das 

atividades dos seus subordinados diretos; 
 
g) assessorar o chefe imediato na fiscalização e utilização da frota de 

veículos da Prefeitura, especialmente na utilização de peças e reparos dos veículos; 
 
h) zelar pelo ambiente de trabalho, pelos bens públicos e pela disciplina 

do setor; e 
 
i) Outras atribuições que lhe forem determinadas por sua Chefia. 

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 27 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 24 de julho de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 208, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 

Designa Luiz Ricardo Machado para 
a função de confiança 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 designação e dispensa de servidores de 

carreira para ocupar Funções de Confiança 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 DESIGNAR, a partir de 27 de julho de 2020, LUIZ RICARDO 

MACHADO, Ajudante Geral, Registro Funcional n. 1716, para a função de confiança de 
CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO, 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. 

 
Parágrafo único. O servidor acima mencionado receberá em parcela 

destacada, gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) do padrão de vencimento 
do nível 10A, sem prejuízo das demais vantagens de ordem pessoal, e exclusivamente 
sobre esta não incidirão quaisquer direitos ou vantagens, excetuando-se pagamento de 
férias e gratificação natalina, respeitando sua proporcionalidade no exercício do cargo, nos 
termos da nova redação do § 3º, do art. 55, da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de 
dezembro de 2012, dada pela Lei Complementar n. 145, de 11 de outubro de 2018. 

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

Lei Complementar Municipal n. 148, de 17 de abril de 2019: 
 
a) gerenciar diretamente o trabalho dos subordinados responsáveis pela 

manutenção do estoque de suprimentos utilizados na garagem para reparos em veículos da 
frota da Prefeitura; 

 
b) distribuir as tarefas entre seus subordinados e supervisionar a 

execução das atividades de orçamento, listagem, verificação de estoque de suprimentos 
utilizados na frota de veículos da Prefeitura, de acordo com as orientações do Governo; 



 

Rua Luiz Pereira de Campos, 901 - Bertioga - CEP 11.250-000 

 
c) cooperar com o Chefe imediato em assuntos técnicos ou 

administrativos; 
 
d) prestar contas, a qualquer tempo, das atividades de execução ou 

executadas na organização e manutenção do estoque de suprimentos destinados à 
utilização na frota de veículos da Prefeitura; 

 
e) fiscalizar a frequência e a permanência dos subordinados no serviço e 

comunicar, periodicamente, ao chefe imediato as faltas, atrasos e demais atividades 
relativas à administração de pessoal; 

 
f) elaborar relatórios para seu superior hierárquico com os resultados das 

atividades dos seus subordinados diretos; 
 
g) assessorar o chefe imediato na organização da garagem da Prefeitura 

Municipal, em especial ao controle de estoque de suprimentos destinados aos reparos da 
frota de veículos da Prefeitura; 

 
h) zelar pelo ambiente de trabalho, pelos bens públicos e pela disciplina 

do setor; e 
 
i) outras atribuições que lhe forem determinadas por sua Chefia. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 27 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 24 de julho de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 


