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DECRETO N. 3.539, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Ajusta o valor da Unidade Fiscal 
de Bertioga – UFIB, para o 
exercício de 2021. 

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

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º, do art. 237, da Lei 

Municipal n. 324, de 22 de dezembro de 1998 - Código Tributário do Município, 
alterado pela Lei Complementar Municipal n. 64, de 04 de dezembro de 2009; 

 
CONSIDERANDO o cálculo do reajuste elaborado pela Secretaria 

de Administração e Finanças, com base na variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica reajustado o valor da UNIDADE FISCAL DE 

BERTIOGA – UFIB, para o exercício de 2021, para que a expressão monetária 
seja de R$ 3,7490 (três inteiros, sete mil quatrocentos e noventa milésimos de 
real). 

  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. (PA n. 8524/05) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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DECRETO N. 3.540, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre realocação de 
recursos orçamentários, por 
transposição e remanejamento, no 
orçamento do Poder Executivo 
Municipal, no valor de R$ 
699.000,00 (seiscentos e noventa e 
nove mil reais). 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 25 da Lei Municipal n. 

1.364, de 03 de julho de 2019, e diante da necessidade de adequação orçamentária 
junto às Secretarias de Administração e Finanças – SA; e Saúde – SS; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto ficam realocados recursos orçamentários, 

por transposição e remanejamento, no orçamento do Poder Executivo Municipal, no 
valor de R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), destinado às 
seguintes dotações orçamentárias: 

 

UNID. 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT. VALOR JUSTIFICATIVA 

01.17.01 28.843.0901.0.021 3.2.90.21.00 01.000.0000 70 R$     383.000,00  

COMPLEMENTO DOS 
CONTRATOS RELATIVOS 
AOS PARCELAMENTOS 

JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

01.17.01 28.843.0901.0.021 4.6.90.71.00 01.000.0000 71 R$     212.000,00  

COMPLEMENTO DOS 
CONTRATOS RELATIVOS 
AOS PARCELAMENTOS 

JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

01.17.01 04.122.0032.2.024 3.3.90.39.00 01.000.0000 52 R$       28.000,00  

COMPLEMENTO DOS 
CONTRATOS RELATIVOS 
AOS PARCELAMENTOS 

JUNTO À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

01.25.01 10.305.0127.2.026 3.3.90.39.00 01.000.0000 631 R$      76.000,00  

PAGAMENTO DE 
CAMPANHAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO QUANTO AO 

ENFRENTAMENTO DO 
COVID-19 

TOTAL R$     699.000,00  

 
Art. 2º As despesas com a realocação de recursos orçamentários, 

por transposição e transferência, de que trata o artigo 1º deste Decreto serão 
cobertas com recursos oriundos da anulação parcial ou total das seguintes dotações 
orçamentárias: 



 

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

 

UNID. 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
VÍNCULO DOT.  VALOR  RECURSO 

01.17.01 04.122.0032.2.021 3.3.90.36.00 01.000.0000 45 R$  100.000,00  ORDINÁRIO 

01.17.01 04.122.0032.2.024 3.3.90.35.00 01.000.0000 50 R$  150.000,00  ORDINÁRIO 

01.17.01 04.122.0032.2.024 4.4.90.51.00 01.000.0000 59 R$  124.000,00  ORDINÁRIO 

01.17.01 04.122.0032.2.135 3.3.90.39.00 01.000.0000 62 R$  140.000,00  ORDINÁRIO 

01.17.01 04.122.0036.2.132 3.3.90.39.00 01.000.0000 65 R$  100.000,00  ORDINÁRIO 

01.17.01 04.122.0036.2.132 4.4.90.51.00 01.000.0000 66 R$      9.000,00  ORDINÁRIO 

01.16.01 04.131.0021.2.026 3.3.90.39.00 01.000.0000 29 R$    76.000,00  ORDINÁRIO 

TOTAL R$  699.000,00 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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DECRETO	N.	3.541,	DE	19	DE	NOVEMBRO	DE	2020	

 
Dispõe sobre as datas de vencimento 
do Imposto Predial Territorial Urbano 
– IPTU, para o exercício de 2021. 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer ao 

princípio da publicidade, nos termos do art. 37, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, em especial no que concerne aos lançamentos tributários, em consonância ao 
artigo 65 c/c o artigo 110, § 1º, da Lei Municipal n. 324/98 - Código Tributário do Município; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto fica definida a data de vencimento da cota única, 

com 3% (três por cento) de desconto, bem como das demais parcelas do IMPOSTO 
PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU, para o exercício de 2021, conforme segue: 

 
PARCELAS DATAS DE VENCIMENTO 

Cota Única 29/01/2021– sexta-feira 

1ª Parcela 29/01/2021 – sexta-feira 

2ª Parcela 22/02/2021 – segunda-feira 

3ª Parcela 22/03/2021– segunda-feira 

4ª Parcela 20/04/2021– terça-feira 

5ª Parcela 20/05/2021 – quinta-feira 

6ª Parcela 21/06/2021 – segunda-feira 

7ª Parcela 20/07/2021 – terça-feira 

8ª Parcela 20/08/2021 – sexta-feira 

9ª Parcela 20/09/2021 – segunda-feira 

10ª Parcela 20/10/2021 – quarta-feira 

11ª Parcela 22/11/2021 – segunda-feira 

12ª Parcela 20/12/2021 – segunda-feira 

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

disposições em contrário. 
 
Bertioga, 19 de novembro de 2020. (PA n. 9424/14) 

 
Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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DECRETO N. 3.542, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 

Dispõe sobre as datas de 
vencimento da Taxa de 
Fiscalização para Localização e 
Funcionamento e do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN FIXO, para o 
exercício de 2021. 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer ao 

princípio da publicidade, nos termos do art. 37, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, em especial no que concerne aos lançamentos tributários, em 
consonância ao artigo 65 c/c o artigo 110, § 1º, da Lei Municipal n. 324/98 - Código 
Tributário do Município; 

 
DECRETA: 
Art. 1º Por este Decreto ficam definidas as datas de vencimento da cota 

única e demais parcelas da TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO e do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 
ISSQN FIXO, para o exercício de 2021, conforme segue: 

 

PARCELAS DATAS DE VENCIMENTO 

Cota Única 10/02/2021 – quarta-feira 

1ª Parcela 10/02/2021 – quarta-feira 

2ª Parcela 10/03/2021 – quarta-feira 

3ª Parcela 12/04/2021– segunda-feira 

4ª Parcela 10/05/2021– segunda-feira 

5ª Parcela 10/06/2021 – quinta-feira 

6ª Parcela 12/07/2021 – segunda-feira 

7ª Parcela 10/08/2021 – terça-feira 

8ª Parcela 10/09/2021 – sexta-feira 

9ª Parcela 13/10/2021 – quarta-feira 

10ª Parcela 10/11/2021 – quarta-feira 

11ª Parcela 10/12/2021 – sexta-feira 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Bertioga, 19 de novembro de 2020. (PA n. 9424/14) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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DECRETO	N.	3.543,	DE	19	DE	NOVEMBRO	DE	2020	
 

Dispõe sobre as datas de vencimento 
da Taxa de Licença para Negociantes 
Ambulantes, bem como da Taxa de 
Licença para Negociantes em Feiras 
Livres, para o exercício de 2021. 

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer ao 

princípio da publicidade, nos termos do art. 37, da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, em especial no que concerne aos lançamentos tributários, em consonância 
ao artigo 65 c/c o artigo 110, § 1º, da Lei Municipal n. 324/98 - Código Tributário do 
Município; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto ficam definidas as datas de vencimento da 

TAXA DE LICENÇA PARA NEGOCIANTES AMBULANTES,  bem como da TAXA 
DE LICENÇA PARA NEGOCIANTES EM FEIRAS LIVRES, para o exercício de 
2021, conforme detalhado a seguir: 

 
 

PARCELAS DATAS DE VENCIMENTO 
Cota Única 1 29/01/2021 – sexta-feira 
Cota Única 2 26/02/2021 – sexta-feira 
Cota Única 3 31/03/2021 – quarta-feira 

1ª Parcela 29/01/2021 – sexta-feira 
2ª Parcela 26/02/2021 – sexta-feira 
3ª Parcela 31/03/2021 – quarta-feira 
4ª Parcela 30/04/2021– sexta- feira 
5ª Parcela 31/05/2021 – segunda-feira 
6ª Parcela 30/06/2021 – quarta-feira 
7ª Parcela 30/07/2021 – sexta-feira 
8ª Parcela 31/08/2021 – terça-feira 
9ª Parcela 30/09/2021 – quinta-feira 

10ª Parcela 29/10/2021 – sexta-feira 
11ª Parcela 30/11/2021 – terça-feira 
12ª Parcela 30/12/2021 – quinta-feira 
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Parágrafo único. Fica outorgado, nos termos do artigo 122, § único, e 

do art. 129, § único, da Lei Municipal n. 324/98, um desconto no montante devido, se o 
pagamento da referida taxa for efetuado de uma só vez, em Cota Única, na seguinte forma:  

 
I - tratando-se de recolhimento efetuado até 31 de janeiro: desconto de 

15% (quinze por cento);  
 
II - tratando-se de recolhimento efetuado no mês de fevereiro: desconto 

de 10% (dez por cento);  
 
III - tratando-se de recolhimento efetuado no mês de março: desconto de 

5% (cinco por cento).  
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 19 de novembro de 2020. (PA n. 9424/2014) 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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DECRETO N. 3.544, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre a realocação de 
recursos orçamentários, por 
transposição, no orçamento do 
Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município 
de Bertioga – BERTPREV, no 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais).  
 

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

 
CONSIDERANDO as disposições do artigo 25, § 1º, da Lei 

Municipal n. 1.364, de 03 de julho de 2019, e a necessidade de adequação 
orçamentária junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Bertioga - BERTPREV; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto ficam realocados recursos 

orçamentários, por transposição, no orçamento do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), destinados à seguinte dotação orçamentária: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 
NATUREZA 

DA DESPESA 
VÍNCULO FICHA VALOR JUSTIFICATIVA 

03.05.01 28.845.0011.0.023 3.3.90.47.00 01.000.0000  747 R$ 60.000,00  
DESPESAS DE 

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 

TOTAL R$ 60.000,00 

 
Art. 2º As despesas com a realocação de recursos orçamentários, 

por transposição, de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com 
recursos oriundos da anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária: 
 

UNID 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 
NATUREZA 

DA DESPESA 
VÍNCULO FICHA  VALOR  RECURSO 

03.05.01 04.122.0011.2.024 3.3.90.40.00 01.000.0000 739 R$  60.000,00  ORDINÁRIO 

TOTAL R$  60.000,00 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 19 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 



 

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

DECRETO N. 3.545, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre realocação de 
recursos orçamentários, por 
transposição e transferência, no 
orçamento do Poder Executivo 
Municipal, no valor de R$ 
864.713,67 (oitocentos e sessenta 
e quatro mil, setecentos e treze 
reais e sessenta e sete centavos). 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 25 da Lei Municipal n. 

1.364, de 03 de julho de 2019, e diante da necessidade de adequação orçamentária 
junto à Secretaria de Educação - SE; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Por este Decreto ficam realocados recursos orçamentários, 

por transposição e transferência, no orçamento do Poder Executivo Municipal, no 
valor de R$ 864.713,67 (oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e treze reais e 
sessenta e sete centavos), destinado às seguintes dotações orçamentárias: 

 

UNID. 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 
NATUREZA 

DA DESPESA 
VÍNCULO DOT. VALOR JUSTIFICATIVA 

01.19.01 12.122.0051.2.142 4.4.90.52.00 01.000.0000 146 R$           30.740,00  
AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA 
PRODESAN 

01.19.01 12.122.0051.2.142 4.4.90.92.00 01.000.0000 147 R$         110.000,00  

REAJUSTES DE NOTAS 
FISCAIS DA 

CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA EM JOSÉ DE 

OLIVEIRA 

01.19.04 12.365.0054.1.046 4.4.90.51.00 01.000.0000 195 R$         104.358,50  

REFORMA DE 
BANHEIRO E COZINHA 
DA EM JOSÉ ERMÍRIO 

DE MORAES E 
ADEQUAÇÃO DE 

COZINHAS DE 
UNIDADES 

ESCOLARES 

01.19.04 12.365.0054.2.139 3.3.90.30.00 01.000.0000 206 R$         225.372,36  

AQUISIÇÃO DE LIVROS 
PARADIDÁTICOS PARA 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

01.19.05 12.361.0055.1.047 4.4.90.51.00 01.000.0000 216 R$         286.725,81  

AQUISIÇÃO DE 
CAIXILHOS, REFORMA 

DE BANHEIRO E 
COZINHA DA EM JOSÉ 

ERMÍRIO DE MORAES E 
ADEQUAÇÃO DE 

COZINHAS DE 
UNIDADES 

ESCOLARES 

01.19.05 12.361.0055.2.140 3.3.90.30.00 01.000.0000 227 R$           62.517,00  

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE 

MANUTENÇÃO PARA 
AS UNIDADES 

ESCOLARES, DE 
SUPRIMENTOS PARA 
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IMPRESSÃO 

01.19.05 12.361.0055.2.140 3.3.90.32.00 01.000.0000 228 R$           45.000,00  

COMPLEMENTAÇÃO 
DE QUANTITATIVO DE 

LIVROS DIDÁTICOS 
PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 

TOTAL R$         864.713,67  

Parágrafo único. Fica incluído no orçamento em execução o vínculo 
02.000.0000 na dotação n. 509, para custear despesas com recurso do Estado, na 
forma do § 2º, do art. 25, da Lei Municipal n. 1.364, de 03 de julho de 2019. 

 
Art. 2º As despesas com a realocação de recursos orçamentários, 

por transposição e transferência, de que trata o artigo 1º deste Decreto serão 
cobertas com recursos oriundos da anulação parcial ou total das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

UNID FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

NATUREZA DA 
DESPESA 

VÍNCULO DOT  VALOR  RECURSO 

01.19.01 12.364.0051.2.141 3.3.50.43.00 01.000.0000 149 R$                140.740,00 ORDINÁRIO 

01.19.03 12.365.0053.2.138 3.3.90.34.00 01.000.0000 187 R$                  80.517,00 VINCULADO 

01.19.03 12.365.0053.2.138 3.3.90.37.00 01.000.0000 189 R$                  23.003,14 VINCULADO 

01.19.04 12.365.0054.2.139 3.3.90.37.00 01.000.0000 210 R$                    9.858,50 VINCULADO 

01.19.05 12.361.0055.2.140 3.3.90.39.00 01.000.0000 232 R$                342.000,00 VINCULADO 

01.19.06 12.367.0056.2.059 3.3.50.43.00 01.000.0000 234 R$                  43.222,67 VINCULADO 

01.19.06 12.367.0056.2.059 3.3.90.34.00 01.000.0000 237 R$                225.372,36 VINCULADO 

TOTAL R$               864.713,67  

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 19 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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ATOS DA DIVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 

EXPEDIENTE DESPACHADO DE 16/11/2020 A 18/11/2020 

 

8945/2019 – ZINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS– Pedido DEFERIDO. 

Providenciado  a baixa por compensação no IPTU de 2018 equivalente ao valor 

de R$ 679,28 em virtude de  pagamento a maior no IPTU DE 2019- INSCRIÇÃO 

nº 17.034.012.000. 

 

8595/2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA – Pedido Deferido. 

Providenciado a baixa das idguias 8371194 e 8371199 GISS ano base 2019 do 

CRC. 169488. 

 

9726/2019 – SOBLOCO CONSTRUTORA - Pedido Deferido. Providenciado a 

baixa das idguias 250011, 250012, 250014, 250006, 58969, 2461815 GISS ano 

base 2010 e 2016 do CRC. 168353. 

 

4485/2016 – ATIVA FITNESS - Pedido Deferido. Providenciado a baixa dos 

débitos a partir da data de encerramento 11/04/2018 da IM. 10010. 

 

8164/2020 – A. N. EVANGELISTA LANCHONETE - Pedido Deferido. 

Providenciado a baixa dos débitos a partir da data de encerramento 31/12/2009 

da IM. 31670. 

 

8936/2020 – GILBERTO FONSECA NOVAES - Pedido Deferido. Providenciado a 

compensação feitas das parcelas 6 e 9 do IPTU de 2019 do imóvel nº. 

92.121.010.000. 

 

 

Divisão de Dívida Ativa 
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PORTARIA N. 315, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Prorroga a retribuição pecuniária 
concedida ao servidor público 
municipal que menciona 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 a autorização contida na Lei Municipal n. 556, de 

04 de dezembro de 2003, que prevê a concessão de retribuição pecuniária aos Fiscais da 
Prefeitura do Município de Bertioga que utilizarem o veículo particular nas diligências; 

 
CONSIDERANDO que esta medida é de relevante interesse público 

para a Administração Pública, pois possibilita que os Fiscais sejam aproveitados por 
completo em suas funções, sem que para isso haja rodízio na utilização dos veículos 
oficiais; 

 
CONSIDERANDO que o servidor preencheu todos os requisitos 

previstos na Lei Municipal n. 556, de 04 de dezembro de 2003 e no Decreto n. 1.378, de 24 
de abril de 2009, instruindo regularmente seu pedido de prorrogação da concessão do 
benefício; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º PRORROGAR, por até 06 (seis) meses, a partir de 16 de 

novembro de 2020, a retribuição pecuniária concedida ao servidor MAURO LUIZ DA 
SILVA PINTO, Fiscal, Registro Funcional n. 608, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 
Municipal n. 556, de 04 de dezembro de 2003, e do parágrafo único, do art. 2º do Decreto 
n. 1.378, de 24 de abril de 2009. 

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

retroagindo os seus efeitos a 16 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. (PA n. 2295/04-2) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 316, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Prorroga a retribuição pecuniária 
concedida ao servidor público 
municipal que menciona 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 a autorização contida na Lei Municipal n. 556, de 

04 de dezembro de 2003, que prevê a concessão de retribuição pecuniária aos Fiscais da 
Prefeitura do Município de Bertioga que utilizarem o veículo particular nas diligências; 

 
CONSIDERANDO que esta medida é de relevante interesse público 

para a Administração Pública, pois possibilita que os Fiscais sejam aproveitados por 
completo em suas funções, sem que para isso haja rodízio na utilização dos veículos 
oficiais; 

 
CONSIDERANDO que o servidor preencheu todos os requisitos 

previstos na Lei Municipal n. 556, de 04 de dezembro de 2003 e no Decreto n. 1.378, de 24 
de abril de 2009, instruindo regularmente seu pedido de prorrogação da concessão do 
benefício; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º PRORROGAR, por até 06 (seis) meses, a partir de 12 de 

novembro de 2020, a retribuição pecuniária concedida ao servidor WASHINGTON LUIZ 
LEMOS DE SOUZA, Fiscal, Registro Funcional n. 1280, nos termos do art. 2º, § 2º, da 
Lei Municipal n. 556, de 04 de dezembro de 2003, e do parágrafo único, do art. 2º do 
Decreto n. 1.378, de 24 de abril de 2009. 

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

retroagindo os seus efeitos a 12 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. (PA n. 9146/03) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 317, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, LEANDRO 

MARCELO LAWRYNOWICZ, Registro Funcional n. 6119, do cargo de CHEFE DE 
INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TURÍSTICO, nomeado através da Portaria 
n. 269/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 318, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, 

ALEXANDRE MORAIS, Registro Funcional n. 4751, do cargo de CHEFE DE 
GESTÃO CULTURAL E EVENTOS, nomeado através da Portaria n. 415/2019. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 319, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera a servidora pública que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, MAGDA 

PENHA ALVES, Escriturária, Registro Funcional n. 985, do cargo de DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, nomeada através da Portaria n. 96/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 320, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Camila Souza Quelhas 
Esteves 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 18 de novembro de 2020, CAMILA 

SOUZA QUELHAS ESTEVES, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, com vencimentos CCD, 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 A servidora deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos 

da Lei Complementar Municipal n. 148, de 17 de abril de 2019: 
 
a) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as respectivas 

equipes que lhe tenham sido confiadas, a fim de garantir o cumprimento de diretrizes 
estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior hierarquicamente, de 
acordo com as diretrizes político-governamentais;  

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas com a 
política cultural local, monitorando a execução de programas e atingimento de objetivos e 
orientando suas unidades subordinadas, detectar e transmitir as deficiências e apresentar 
soluções;  

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais estruturas 
organizacionais no planejamento da política de difusão cultural, e incentivo às diversas 
manifestações culturais, na linha de orientação política públicas do Governo;  

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as 
autoridades superiores e fazer cumprir as deliberações e orientações políticas públicas, 
reportando ocorrências; e 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus superiores. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 321, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Danilo Lerne 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 18 de novembro de 2020, DANILO 

LERNE FILHO, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, com vencimentos CCD, 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) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as respectivas 

equipes que lhe tenha sido confiadas a fim de garantir o cumprimento de diretrizes 
estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário que lhe é superior hierarquicamente, de 
acordo com as diretrizes político-governamentais; 

b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas com a 
política de desenvolvimento do desporto, monitorando a execução de programas e 
atingimento de objetivos e orientando suas unidades subordinadas, detectar e reportar as 
deficiências, apresentar soluções;  

c) interagir de forma articulada e integrada com as demais estruturas 
organizacionais no planejamento da política desportiva com vistas à difusão da prática de 
esporte em todos os níveis sociais, atendendo às diretrizes políticas públicas estabelecidas 
pelo Prefeito Municipal no que se refere ao esporte;  

d) despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as 
autoridades superiores e fazer cumprir suas deliberações e orientações políticas públicas; e 

e) dirigir outras atividades afins, legais ou delegadas por seus superiores.  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 322, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Designa Magda Penha Alves 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 18 de novembro de 2020, 

MAGDA PENHA ALVES, Escriturária, Registro Funcional n. 985, para a função 
de confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE INCENTIVO À CULTURA, 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. A servidora acima mencionada 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 A servidora 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 execução das atividades de fomento cultural; 
b) distribuir as tarefas entre seus subordinados e supervisionar a 

execução das atividades de projetos voltados à promoção, produção, circulação, 
divulgação e concessão de prêmios, nas áreas de arte e cultura, de acordo com as 
orientações do Governo; 
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c) cooperar com o Chefe imediato em assuntos técnicos ou 
administrativos; 

d) prestar contas, a qualquer tempo, das atividades de execução 
ou executadas elaboração, organização e viabilização de projetos, ações e 
programas com a finalidade de fomentar a cultura no Município; 

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 utilização das informações e 
estudos relativos ao fomento da cultura no Município como parte da política 
governamental de desenvolvimento cultural; 

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 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 323, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Clebson Caetano 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 18 de novembro de 2020, CLEBSON 

CAETANO SANTOS, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de ASSESSOR 
POLÍTICO GOVERNAMENTAL, com vencimentos CCC-I, 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) assessorar o Prefeito nas atividades cotidianas relativas à implantação 

e acompanhamento de metas do Plano de Governo e nas decisões a serem proferidas para o 
atendimento das prioridades dos munícipes;  

b) atender ao público e atuação presencial, visando à coleta de 
informações e a priorização das demandas dos munícipes, na direção do fiel cumprimento 
das metas de governo estabelecidas pelo Prefeito Municipal; 

c) transmitir as informações que lhes foram confiadas à autoridade 
superior ou ao setor da Administração Pública a que estejam relacionadas; 

d) acompanhar e representar o superior hierárquico em eventos e 
compromissos oficiais que envolvam o relacionamento do Governo com os munícipes e 
discussões acerca da implementação do plano de governo, sempre que solicitado, 
permanecendo à disposição da autoridade para tais finalidades;  

e) colaborar na definição da rotina do superior hierárquico, inclusive 
organizando compromissos junto à comunidade, nos termos por ele estabelecidos; e 
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f) acompanhar e coordenar o relacionamento e o atendimento aos 
munícipes, compilando as informações e demandas a ele confiadas, para posterior 
deliberação. 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 324, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Elisângela da Silva Pedroso 
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 18 de novembro de 2020, ELISÂNGELA 

DA SILVA PEDROSO, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de ASSESSORA 
POLÍTICO GOVERNAMENTAL, com vencimentos CCC-I, 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 A servidora deverá exercer as seguintes atribuições, nos termos 

da Lei Complementar Municipal n. 148, de 17 de abril de 2019: 
 
a) assessorar o Prefeito nas atividades cotidianas relativas à implantação 

e acompanhamento de metas do Plano de Governo e nas decisões a serem proferidas para o 
atendimento das prioridades dos munícipes;  

b) atender ao público e atuação presencial, visando à coleta de 
informações e a priorização das demandas dos munícipes, na direção do fiel cumprimento 
das metas de governo estabelecidas pelo Prefeito Municipal; 

c) transmitir as informações que lhes foram confiadas à autoridade 
superior ou ao setor da Administração Pública a que estejam relacionadas; 

d) acompanhar e representar o superior hierárquico em eventos e 
compromissos oficiais que envolvam o relacionamento do Governo com os munícipes e 
discussões acerca da implementação do plano de governo, sempre que solicitado, 
permanecendo à disposição da autoridade para tais finalidades;  

e) colaborar na definição da rotina do superior hierárquico, inclusive 
organizando compromissos junto à comunidade, nos termos por ele estabelecidos; e 
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f) acompanhar e coordenar o relacionamento e o atendimento aos 
munícipes, compilando as informações e demandas a ele confiadas, para posterior 
deliberação. 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 325, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, ANTÔNIO 

SILVA NETO, Registro Funcional n. 3277, do cargo de ASSESSOR DE COMISSÕES 
E CONSELHOS, nomeado através da Portaria n. 109/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 326, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Antônio Silva Neto 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 18 de novembro de 2020, ANTÔNIO 

SILVA NETO, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de ASSESSOR DE 
ASSUNTOS METROPOLITANOS, com vencimentos CCC-I, 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) assessorar o Prefeito e os Secretários nas atividades e nas decisões 

relacionadas à AGEM e CONDESB, interagindo e atuando na defesa dos interesses da 
Baixada Santista, conforme metas e projetos estabelecidos pela autoridade a que está 
vinculado; 

 
b) auxiliar no atendimento e relacionamento com as autoridades que 

integram as Agências e Consórcios formados pelos municípios que compõe a Baixada 
Santista, por determinação da autoridade superior; 

 
c) coletar informações e direcionar relatórios à autoridade superior 

hierarquicamente, acerca das necessidades e propostas para o desenvolvimento da região 
metropolitana, visando sustentar as decisões proferidas pelo Prefeito na fiel execução do 
seu plano de Governo harmonizado com as diretrizes estabelecidas para a região; 
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d) acompanhar e representar o Prefeito Municipal e os Secretários nos 
eventos e compromissos oficiais, que tenham como objetivo a discussão sobre as políticas 
públicas de desenvolvimento da região metropolitana, sempre que solicitado, estando a 
disposição da autoridade superior sempre que demandado; 

 
e) colaborar na definição da rotina do superior hierárquico, inclusive 

organizando compromissos, nos termos por ele estabelecidos; e 
 
f) acompanhar e coordenar o relacionamento com outros setores, órgãos e 

instituições do Governo Municipal, Estadual e Federal, e com outros Poderes, que estejam 
relacionados ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas à Região Metropolitana da 
Baixada Santista. 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 327, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera a servidora pública que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 18 de novembro de 2020, LETICIA 

FARIAS DOLAPCI, Registro Funcional n. 5835, do cargo de ASSESSORA DO VICE-
PREFEITO, nomeada através da Portaria n. 539/2019. 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

PORTARIA N. 328, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Renata Costa Oliveira 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 19 de novembro de 2020, RENATA 

COSTA OLIVEIRA, (qualificada em seu prontuário), para o cargo de ASSESSORA DO 
VICE-PREFEITO, com vencimentos CCG, 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 A servidora 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 Vice-Prefeito 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 Vice-Prefeito;  
 
c) acompanhar e representar o Vice-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 Vice-Prefeito, inclusive organizando 

agenda de compromissos, nos termos por ele estabelecidos; 
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e) Receber e-mails e correspondências dirigidas ao Vice-Prefeito, 
auxiliando nas respostas e direcionamento das mesmas. 

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

efeitos a partir de 19 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 329, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, PAULO 

ROBERTO DE CASTRO SILVA, Registro Funcional n. 3116, do cargo de DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, nomeado através da 
Portaria n. 236/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 330, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Paulo Roberto de Castro 
Silva 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 18 de novembro de 2020, PAULO 

ROBERTO DE CASTRO SILVA, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 
CHEFE EXECUTIVO DE GABINETE, 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) distribuir a rotina do gabinete sob sua chefia, no atendimento e de 

acordo com as metas estabelecidas pelo Secretário a que esteja vinculado por liame de 
confiança, no que se refere ao Gabinete e rotina oficial do Prefeito;  

 
b) acompanhar, quando solicitado, compromissos com outras 

autoridades, instituições e Poderes, visando ao aperfeiçoamento das rotinas administrativas 
e atividades do gabinete, reportando ao seu superior o alcance dos resultados e metas 
fixados pelo governo;  

 
c) assessorar as diretorias do departamento no atendimento das metas e 

diretrizes estabelecidas no plano de Governo, e de acordo com as orientações do Prefeito 
ou do Secretário a que esteja vinculado, estabelecendo as responsabilidades dentro da 
rotina administrativa do gabinete;  
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d) chefiar os subordinados do setor na elaboração e publicação dos atos 
nos órgãos oficiais, quando necessário, reportando os resultados dos atos praticados e 
eventuais ocorrências à autoridade a que esteja vinculado em razão do liame de confiança 
estabelecido, transmitindo aos subordinados as prioridades a serem observadas;  

 
e) orientar os subordinados na execução de suas atividades diárias, no 

sentido de atender ao plano de ação estabelecido pelo Governo e pelo Secretário a que 
esteja vinculado;  

 
f) fiscalizar o cumprimento das atribuições dos subordinados no 

atendimento das determinações emanadas das autoridades superiores a que esteja 
vinculado, reportando eventuais ocorrências;  

 
g) dar cumprimento às decisões dos seus superiores hierárquicos, acerca 

dos atos administrativos praticados no setor sob sua chefia, preparar expedientes, 
encarregar-se dos compromissos da Diretoria a que está relacionado; e 

 
h) outras atribuições conferidas, correlatas ao grau de confiança 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 331, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Douglas Pacheco Carnevale 
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 18 de novembro de 2020, DOUGLAS 

PACHECO CARNEVALE, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, com vencimentos CCD, 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) dirigir a unidade que lhe é subordinada, supervisionando as respectivas 

equipes a fim de garantir o cumprimento de diretrizes estabelecidas pelo Prefeito e pelo Secretário 
que lhe é superior hierarquicamente, de acordo com as diretrizes governamentais;  

 
b) dirigir, planejar, decidir e supervisionar ações relacionadas com a concepção, 

formulação, adequação e fixação de metas e diretrizes de governo;  
 
c) interagir de forma articulada e integrada com as demais estruturas 

organizacionais no monitoramento, acompanhamento e avaliação das metas e resultados 
estabelecidos no plano de governo, com foco no cumprimento das diretrizes políticas públicas 
estabelecidas. 

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

partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 332, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Sérgio Luis Dias Santana de 
Araújo 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 18 de novembro de 2020, SÉRGIO LUIS 

DIAS SANTANA DE ARAÚJO, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de 
CHEFE DE IMPRENSA, 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) distribuir a rotina do setor responsável pelo atendimento e 

elaboração de material destinado à imprensa, que esteja sob sua chefia, no atendimento e 
de acordo com as metas estabelecidas pelo Secretário a que esteja vinculado por liame de 
confiança, no que se refere à geração de conteúdo para divulgação de informações 
governamentais;  

 
b) acompanhar, quando solicitado pelo superior hierárquico, 

compromissos com outras autoridades, instituições e Poderes, com vistas ao 
aperfeiçoamento das atividades administrativas do setor de imprensa;  

 
c) assessorar as diretorias de departamento no atendimento das 

orientações políticas públicas do Prefeito ou do Secretário a que esteja vinculado, visando 
a fidelidade das informações a serem transmitidas com as propostas do Governo;  
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d) chefiar os subordinados do setor, reportando os resultados dos atos 
praticados e eventuais ocorrências à autoridade a que esteja vinculado em razão do liame 
de confiança estabelecido, verificando o efetivo cumprimento da rotina administrativa 
pertinente;  

 
e) orientar os subordinados na execução de suas atividades diárias, no 

sentido de atender ao plano de ação estabelecido pelo Governo e pelo Secretário a que 
esteja vinculado, analisando a eficiência nas atribuições;  

 
f) fiscalizar o cumprimento das atribuições dos subordinados no 

atendimento das determinações emanadas das autoridades superiores a que esteja 
vinculado, reportando eventuais ocorrências;  

 
g) dar cumprimento às decisões dos seus superiores hierárquicos, acerca 

dos atos administrativos praticados no setor sob sua chefia; e 
 
h) outras atribuições conferidas, correlatas ao grau de confiança 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

PORTARIA N. 333, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, VALDIZAR 

ALBUQUERQUE DA SILVA, Registro Funcional n. 5665, do cargo de CHEFE DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, nomeado através da Portaria n. 262/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 334, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Nomeia Valdizar Albuquerque da 
Silva 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 18 de novembro de 2020, VALDIZAR 

ALBUQUERQUE DA SILVA, (qualificado em seu prontuário), para o cargo de CHEFE 
DE GESTÃO CULTURAL E EVENTOS, 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) distribuir a rotina dos setores sob sua chefia, no atendimento e de 

acordo com as metas estabelecidas pelo Secretário a que esteja vinculado por liame de 
confiança, cabendo-lhe supervisionar ações e projetos para incentivo às diversas 
manifestações culturais, bem como chefiar ações para realização de eventos do calendário 
oficial, articular com a sociedade, estratégias para difusão cultural, e ainda chefiar a 
orientação e o cumprimento das diretrizes para concretização de eventos do calendário; 

 
b) acompanhar, quando solicitado pelo superior hierárquico, 

compromissos com outras autoridades, instituições e Poderes; 
 
c) assessorar as diretorias de departamento no atendimento das metas e 

diretrizes estabelecidas no plano de Governo, e de acordo com as orientações do Prefeito 
ou do Secretário a que esteja vinculado; 
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d) chefiar os subordinados do setor, reportando os resultados dos atos 
praticados e eventuais ocorrências à autoridade a que esteja vinculado em razão do liame 
de confiança estabelecido; 

 
e) orientar os subordinados na execução de suas atividades diárias, no 

sentido de atender ao plano de ação estabelecido pelo Governo e pelo Secretário a que 
esteja vinculado; 

 
f) fiscalizar o cumprimento das atribuições dos subordinados no 

atendimento das determinações emanadas das autoridades superiores a que esteja 
vinculado, reportando eventuais ocorrências; 

 
g) dar cumprimento às decisões dos seus superiores hierárquicos, acerca 

dos atos administrativos praticados no setor sob sua chefia; 
 
h) outras atribuições conferidas, correlatas ao grau de confiança 

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

efeitos a partir de 18 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bertioga, 18 de novembro de 2020. 
 

Eng.º Caio Matheus 
Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 335, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Exonera o servidor público que 
menciona do cargo que especifica e 
dá outras providências. 

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

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR, a partir de 17 de novembro de 2020, LUIZ 

JORGE DOS SANTOS, Registro Funcional n. 6115, do cargo de ASSESSOR DE 
GABINETE DO PREFEITO, nomeado através da Portaria n. 266/2020. 

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

retroagindo os seus efeitos a 17 de novembro de 2020, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Bertioga, 18 de novembro de 2020. 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
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PORTARIA N. 336, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

Designa o 
Presidente da Comissão do 
Movimento Cívico de Bertioga. 

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

das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
CONSIDERANDO a solicitação contida nos autos do processo 

administrativo n. 9118/17; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR, a partir de 19 de novembro de 2020, o Sr. 

IVAN DE CARVALHO, (qualificado nos autos), para atuar na função de 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MOVIMENTO CÍVICO DE BERTIOGA, bem 
como nomeá-lo como AGENTE HONORÍFICO, com poderes-deveres para 
cumprir e fazer cumprir os objetivos e finalidades do Movimento Cívico de 
Bertioga, exercendo essa função pública de forma voluntária e sem qualquer 
remuneração, nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal n. 2.867, de 16 de 
novembro de 2017. 

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

com efeitos a partir de 19 de novembro de 2020.   
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Portaria 304/2020. 
 
Bertioga, 19 de novembro de 2020. (PA n. 9118/17) 

 
Eng.º Caio Matheus 

Prefeito do Município 
 


